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لهرة!ا!ولأتط

تصكب

المترجدمهقكهح!ة

زحفكيف:الأولمكل

المسيحسيين

المسلموذضد

القكسأفى

:أف!ادألسفصلى

0500000000000000000000000)11

عشعر:الرأب!عال!فصل

منورثتهوحرهانالدينصلاخالخامس!عشر:السسفصلى

أهلاارث

ودررثتصهيىالدسيفةعشرالمسادسالسفصل

ووئيسهمالح!شيشيةتاويخحولىالساب!سععشر:ال!فصل

أدبغسسسدخليفسسسة:عشعرالثام!سسنالسف!صل

أهبراطورلفردويكالسيئةالأعمالالسفصلىالتسس!طسععشر:

الما.-

فرنص!امسيحىصلىنافارصليبية:الصشربرنافصا!

برجالمسعلمونحطم!ط؟:العشسرونالحمادفالفصل

داوفىأ

أجلهنالصليبيوناجتمعكيف:لرالعحثعرودتالثاقا!ص!!

ئجعسقلانلحصاوالذهاب

ألىبييمدىأ!ونتذهبكيف:الثالثوالسعشرودنا!فصل

؟الحرب

منالفصولهذهأستبعادسببالتحايليةالمقدهة!أوضصشا)1(

28-2صرأجع،العربيةأقرجمة Vأعكتابأهذأمن.

صف!ة

1791-

21-43

47-48

4-!اه!ا

54-56

56-58

95-06

06-64

64-68

71-75

-7597
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بابليودط؟المسمماهعددكانم:الرإبعوالسعشرودطالفصل

ضدجيشهالسلطالتألرسلكيفالضصلالخاهس!والعشعر!ن

!--.-5أ

باردىالكوشطساركيفالفصلىالسادسوالعشرون

!الحربألىورفاقه

أنفسعهمالمسلمونج!هزكيفالفصلىالسعابعدرالعشعرودت:

الصلييسيين؟لملائسصاة

باردىالكوشطهزبمكيف:الفصلىالثاهنواالشرون

ووفا-

ألىالنجدةتصللملماذاالتاسعوالعسعشرودط:الفصل

أ--.-.أ

المؤلف!نانتيويلىدىفيليباغنية:الثلاثحسونالفصل

لط-باهفى

توأالصليبيةأقوأتعادتكيفوالثلاثيون-ةالحادىالفصل

الى

الصليبيينبينالمنعقدةنةلهدا:درالنلاثسونالثسافىالفصل

مشمقد"

لحصاوالمسيحيونعادكيفالفصلىأفالثوالنلاثصونْ

هعنافارملكعقدهااقىالهدنةالرأبعوالنلاثونْالفصل

.ن-با.سلطسماذ

سراحأطلاقطتمجم!ف:لثلا!حسولطواه!ىلخاال!ف!صلىا

ئجنن.

صفحة

08-82

82-84

85-88

88-29

!279-

001ص79

001

152ص101

301-16

16-701

901صى801

901-115
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ألىرتشاردالكونتأتجهكيفالسادسوالثلاثسونالفصل

الممسيسسدسه؟الألراضى

ألاه!إطورعلىحكمكيفوالثلاثونالحعابعالفصل

ووفاة،الحاآأنتخابتمكيفالثامسنوالثلافوذ:الفصل

الحاصم؟هذا

علىهولندا"كو!تتتويمك!كيف:التاسحوالعلاثونالفصل

اكع!؟

والخوأرزمي!سة.التتاو:الأوبعسودالسفصل

الصليبيينالمسلموفيهزمكيفالفصلىالحادىوالأربعسون:

؟05هزيمة

سلالةرابعليصالملكأتجهمميفالثاذوالأوبوذ:الفصل

البحر؟رراءهاألىكابيههيو

دهياطهد!نةالربسلمكيفالفصلىالثسالثوالأربعولى:

لو!س؟الملكألى

هلكألىالتتاربعثالتىالرسمائلى:السفصلىالرابعوالأربعسسون

فرنسعا

لأوبعسوفي:والخامساالفصلى

.-0000005..+00000050(1)941

لخصمينواهصسحنفاأالفصل

بعضالصليبيونؤحاكيف:لخمسونواسعلتسااالفصلى

ئجالأرأضى

للدفاعكبيرةوقوةكبرىحاميأت:ذ-االسفصلى

دهياطهدينسةعن

!مالفصولىعذهاستيعادسببالعحلعليةالمقدههفىأوضشا)1(

.ا!تابهذاهن28-92صرأجع،العربيةالترجمة

صفحة

011-112

112-121

1212-12

122-vc t

124-126

127-136

1-142 rv

43-أ-144

145-914

-015154

5!أ!5؟
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منأثنينبينعاماضرخمسةالحادىوأ!صون:الفصل

-دأسعسرأء

هزيمةالصليبىالجيشأضهزمكيف:الدفصلىالئسدافىوالستسولط

دهياطالمسلموندوأستردمنكرة

ألىوالصليبيونأطكذهبكيف:الفصلىالثسالثوالس!تدون

؟المنصو2ة

فرعوالصليبيودتالملكعبركيف:السفصلالرابعوالستوفي

الكبيرالحظسوصادف!:السفصلالخامعم!والسعقون

أالمنصورةفىوالصليبيينا!ط

ألىوالصليبيونالملكعادكيفالفصلىالسادسوالحعتونْ

الأسرن!هـقعوأكيف؟دهياط

الطريسقأ!وهسسسم

س!أ!فأبرمهااقىالهدنةصيغة:السابسحوألمحمتسسوبطالفصل

ئجالسلطاذالمسلموذقتلكيفالثاهنوا!شوذ:الفصل

بينجديده!الهدنةأعادوأكيف

أأ!اوعشر!وهائةأطث

بطريقةالهدنةالإهرأءنقضكيف:أق!سساصعوالستودتالفصل

سيئةأ

حالفالذىالحظسوء:السميعوذالسسدفصلى

والأمورالعامنفع!فىالصليبيوفي

أرضفىلهمحيعدثتاقىأيلأخرى

البحسسسسسر.وراءها

ال!مليي!!اهفىضتمكهف:والسبعوتافىىالحال!على

01

صفحة

158

168أسى95

168-172

173-184

185-091

191-991

991302-

402-26

702-213

-218 cw
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سلطانمصرحكاامهزمكهف:والعع!بعولطالثافىالفصلى

حلب!

القسممنالملكتخلصمم!الفصلىالثسالعثوالسبعو!:

الهدنة؟بشمأدطللاهراءoأدأالذى

الجديدالسلطانأتاههااقىالهدنة:ن.الرأبحواالفصل

سرأحصوأطلاق،الملكهع

ألاسرىأ

الملكوعودة،الهدنةتنفيذعدمدأ:.أ!اهسوأالفصل

فرذم!االىلوببس

هعالهدنةالصليبيونعقدكيفوالسبعسون:tالفصلىالساد

الىالمطكعادعندهاالسلطان

خ!رقوها؟كيفأفىنسا

الذين-الصليايونتغلعبكيف:دت.السعابسعواالفصل

كل-الهدنةعلىيحافظوألم

يافدسا؟أهامالمسلمين

!ههزلينلبدواضم!:والسبعسونالثاهنلفصلا

نة؟لهداعيدتوا،لممععلمينا

بعضهمالصليبيونحاربكيفن:.التاسعواالفصل

؟105

جي!شالقوهوناتهزمتكيف:افمافونالسسسفصل

الصليبيوفيأعدوكيفأالتتار

ضدأنفسهمعنللدفاعحصونهم

؟التتاو

!زيمةالتتارالمسلموبتهزمكيفةلرالثمانونالحادىالفصل

3الهربعلىوأجبروهمساحعَه

11

صفض

-218022

222 221َ

222-225

225-227

rrv???._

2-231بم

232-233

-2382141
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والتمانونالثادالفصلى

والمراجع:المصادوقائمة

كحثحاالت

سيدهميولتالمضلئيتلكيف

يندبودتالصليبيودطوعاد،السلطالت

السىءأ!هم

ئم

إ

+!-!!ة!عس!ثط!خاط
ا.

++..

..

2-6248!ا

924-255

256-271
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كلعابترجمةهذه

Continuation de Guillaume de Tyr dite du

4manuscritح9122Rotehlin(-)1261ل!.4.ول.ول.ح

.963(-948.t.,11 pans,9186 (pp5هـ.!ح.H
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-3ُ-!ص!ص-فيلم

ط*ه،و؟!أُ+!ممص،هـ

كا!ثم!؟أهجميو؟أ!أ)+

هاصصبم116ثئخىلأث؟،1
!رأ7صيم،،و

صضوطكض!صيس؟
+مى-ظ،و-ممي7
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الوجيمأوحنأطةبعسم

يرتصك

العصووبتيالىيخالمعنيينالباحثينمنكثيربينسائدأعتقادهنأك

هوووثلانأنالخصوصوج!علىالصليايةوالحركةكامبوجهالوسطى

بأسمالمعردرف"الصووىوليمتاويخ))تتمةكتا!هؤوخ

crit deولول؟llaume de Tyr dite du maأولContinuation deG

مجهولىمؤرخهأدأتضحوالت!دقيقالبدثلعدولكنه"tولأ(ح"

وأفلدسيطينلفالمقيم!تالفوثحةم!وليسلىوالأالغربممالشخصية

واتتيصرالميلادىعشرالعمعابعالقرنفىيعيشووثلانوكان+الشامبلاد

ظكأحدهامجهولينلمؤلفينمخطوطاتعدةهـنشرجمععلىدشوه

.أيدينا)11تحتالضىألمحطوطة

الصلبية،الحووبتارتدف!الداوسينلاباحثينالمصدرهذأ،لأهمية

اللغةألىالقديمةالفرنسيةوهىبهاالمددرفيالأصليةلضَهم!نقلهأي!نا

قرنالربعتجاوؤتقصيرهَغيرفت!ةأحتلتهامةأحداثاتضمناذ+العربية

نأبالذممردرجدجمىهـ(965-626)1261و9122عامىب!تميما

العربية.اللغةألىالمصدوهذأفيهاينقلىالتىلىأفيالمرةهىهذه

مذهولاقتضست!ىيدةسنواتألىيرجعترجمتهبأهراهخمامىوكال!

11)1(،!6111 ? itidا!،iا(1011)((01110!اأأ*أ*اا"ط!011"أ!011ا!!اأا001ءا/111(أ01111!أI؟ا

l"2أllfithtIfl"ا119111،1ااأة111"111!101،)1ألى"10111"لم،11!الها
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حوهـيفد!صتووألجليلىأ!اكلأأصفاض!أاستاذىه!!؟عب!رأنر!بباا(!ره

أمحالمحص"عدكعحتعمدهاتنفيذهاعلىيعئعجعنىهـأخذ،بو!عصلسرم

الصحة.مو!ووعليه!أدأمخير!س!اطةجزأهمسحاىأستاثاتأقرتجية

يدعلىالقديمةا!مرلحسيةاأعلعةأهـقوأعدأصعوقادرسالزصم!مدةفعكفت

أخوضذلثبعدوبدأت،عالمثام!ألالتوحلوأالذفيالكتيسعةآباءأحد

كل!مةكلمتسمحناحينااممتا!اأقرأكنت!أالطويلالمشوأوذلكغماو

مرةكلىولف،أحرىعلميةبأعصالىعنهلأنشمغالىأحيانادوأتركه،يخه

الحركةلتاويخأسامىكمصدوالكبيرةأهميتههنأتأكيدأليهأوجعكفَ

ه!نواتمثذالعصلهذأاتمامبودىوكاذ.لهالمعاصرةالفترةفياالصليبية

اللائقة،أععلحيةابالصووةتقديمهدفيسعفنىلمالوقتولك!،هضت

أ!لاسشسكماجديد3تعدتك!.اخرىمجوثلفل!لكتابعنهفتحولحت

-ثذهاجصلىألتهبفض!منهأن!تحتىصفحاتهم!هاتبقىترحمة

قىائه.أيدىالم!الصولرة

الفاضلأستاذىالىال!عميقبالعثمكرأثوجهأنألاهناولايسععنى

+سديدهوأوأءوأوشادنصحه!تلىقدههلمايوسفنسىج!وزيفدكتور

الشميضهرسىمححدمحمدالدكتورالأستاذوصديقىدرهيلىأشكركذك

الىبا!عكرأيضاأتوجه!.عديدةموأضعدفالبناءةبأوائهللأستضارة

ألاداببكلي!ةالوسطىالعصووتاريخاستاذأدبيووىو.ب!طألاستاذ

حقيقةألىبتوجيىلتفضلهالمتحدةبالحملكةبماودلمج!ولجزبجامع!ة

+الخكلطهذأصاحب

18
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التلؤأخذنأايوبنا"!جلىعزمولههـأنذكر،حدهدلّها!اصكمافا،ربعد

والصالحالخيرفيهلمايلهمناأنىتعالىسبحانهوأدعوهاخطأنماأوفسينا

أطبيبة،لمصرناالعام

،،،،التويخقولىاثه

9891الاشكندلرية

يغ

إ

!لا!-!!b!حمأعاك!!عس!
ا+-

++.+

..

زيدؤكىأساهة

إ
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الموجمهقكهة

الأوضاعع!لىشاهلةهوضوعيةنظرةهذأكتابهفىالمج!ولالمؤوخيلقى

هنالثاذالثلثفىالأدفىالخح!قيمنطقةفىسمائدةصم!فالتىالسياسية

خلالىهنوذك،أاله!ج!يالسابسعالقونأالميلادىعشرالثالثالقرفي

،والشاممصرفىأيوبيينمن،وهَته!أالموجودةالاسلاهيهَالمجتمعات

عليهمالمغولقيضىأنبعدوخواوزم!ية،ا!مغرىآسيافىالروموسلاجقة

؟.المنطقةهذهألىالنزوحواضطرواكلهمرشتتواالأصليةبلادهمفى

الأوأضىفىالم!وجودينبال!صليبيينالثلاثأقوىهذهعلاتةيوضيحأنه

الأوولم!هالغربعلىذلكوانعكاس،المقدسة

ذلكلايكونحتىالزمنيةالغترةتلكأحدألتسردفىنحوضالالروأينا

المتعلقةوالأجنبيةالعوييةالمراجعثحتلففىتماهامعروفهولمالرديد

ألمحصرفىوالغربالشرقبينالعلاقاتهـتاست،الصليبيةالحركةبتاريخ

يوضعحفهو،الكتابهذأصفحاتمرعلىجاءبماا!تفيناءأ!سيطأ

مؤوخشا.فيهأرحالذىالعصصرفىسائدكاناهتماما

الذىالعص!عرونشمأتههؤو!نالحياةصمركزبعرأتخاولأذبود!اكال!

تفاصي!!فىأفاضتالتىالمواجعبطوفيفىماجاءواقعهنفبِهعايغ!

ضىءأىعلىنستيدلىلمولكننا،اسهمعاصرينآحرفيهؤوخينصعديدة

علىهعتمدينالثغرةهذهنسدأذعلي!ناكالطولذأ-الأطلالفعلىعنه

كانلماوتحليلغاالكتابلنصوصمقرأءشاخلاا!هنوالاستنباطألاجتهاد

،إلس!طووب!!صماالمؤصيخيه

21
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الفترةدحالهمطوهاتعلىنعتزكلتلعام!الرغمعلى،حا!يهعك

أنهفرححأنناألا،الكعنالص!دأمؤلفأعهولخالمؤوعاشعهاالنىالرمحية

و1221عأمىب!!اتقعلوأقىأحداثهاأرصْأالتىأطفترةمعاصرايات

هاذلثكلىالشوأهدمقدهةفىويأقى.أه6د9-آ+2)م1211

عاممصرعلىلويعع!القديعع!لمجملةتتصلعديدةأحداثه!اليهأشاو

الحملةهذهمؤوخجوانفيلدىجادعندذممرهايربىهـلمأبم/247647

بموأفقةلذلكهثلافضرب.لهاالعيانشاهدوكالتفيهاشاوكوالذ!

الفرثسيةللكنائحم!تمنحالتىالتنجماتعشرتخصيصعلىالفرنحمسيين

طلبهوها.هتتماليةسنواتثلالتلمدةالحملةواعدأدففقاتفىللمساهمة

مرنساألىعنههندوبأ!أوساب!عشأدتالرأبعانوممنتالبابام!لويسالملك

س!بهصتفضلا.فيهاالمساهمةعلىحثهشعبهاببربالحملةللتبشببر

سيرخطتحديد،ابحاوهقب!لويرأجرأهاالتىالاستعدأداتلتفاصيل

أقىالعسديدةالتفصيلاتبجانعب،هذا.أجمووت)1(أالفليو!منالحمل!ة

محاولاتلافسادالمسل!مودتبذلهاأقىطج!هودتعرضعندهاأوضحها

فيعبووعكيساعدهمجسربتشييدالخاصةالفربخ

عليههرالذىالحدثلهذأكب!واأهتماهالاييوجهجوانفيلىنجدبينما.اكوم

ضدالرأبعثيبودحملهَقفاصيلذكرفىأسهبأنه؟.2(ا!رأمةمرور

عامهصرعلىالعحعابةالصل!بيةهـوالحملة9123637ءبرعامالحشرق

!ما.هعاصراهـباعتباوه647أمبر92!ا

أعربيه.أالنرجمةص913-.؟9حيأشفر1()

لبها(صىا-مةإخيا.ء'3.1ْ-91.لماثىأسعص(2)
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لعرفلاكذلك،وفاتهبختاواقحديد!جهعلىنعرثلاك!ناىأدت

هدهك!!.اعدادهفىأستغرقالوقتمنوم،هؤلفهكتابةبداٌهتى

برأىيخهاللبتدىالدرأسةالحثمنمزيدالم!ب!أجةلاتزالأصفاطإ

قاطع.

وضعلأنه،فرنسىأصلىمنأنهفالأوجحالأصلىلموطنهبالنسبةأما

الكونتاتبأحماءأقاهةو!ع!نجته،نماحيةهنالقديمةالفرنسيةباللغةمؤلفه

علىالرأبعتيبودشاهبايناكوشتماحملتىفىشاكواالذيمالفرنسيينوالنبلاء

هصرعلىفرنساهلكالتاسعهـفلويس637/م9123عامالشامبلاد

تلوالوأحدأحما،هميعددفأخذأخرىناحيةهـهن647م/أم924عام

وأقالمحهمافرنساعنأشعاوأتأوودأنه؟+بهموثييقةصلةعلىلركأنهالأخر

افغمةإتالعبابجانجطهذا.،دتتهابوفرتهاأهتازتالرأساقفتهاوبالروناته!ا

قبلىلويسألمحديصهرضع!كدلتعندهاأوودهاالتىوالعاطف!ةبالحزدط

منالأكبرالجا!بخصأنهكما.1(مصرأالىطريقهثففونساهغادوته

.وأفمام)2(هصرع!الملكهذأحملتىعنكتابيه

بأنهالزعملرفضالىهايؤدىالدوأعىهنهناك،ذلكادوبالأضافة

كانفأنهبأثحلترأيتعلقفيما.المالىأوايطالىأدرأنجليزىاصلمن

أنجلتراملكالثالثضرىأ!ثشقيقكوونوولىدشقوتشماودعلىهتحاهلا

فى،المسملم!ت)3(هعالرأبعئيبودعقدهاالتىالمعاهدةعا!صعندما

وفرنعمعا.أنجلترابيناشحداهعلىالعدأءفيهكانالذىالوقت

)?(

)92

)3(

العربية.الترجمهس1371TA-صراجح

ا!رد"االحرحمةكل137214-لامح!احهأ

!ا-صأ.إ.

أسرنجحه.ااععرجمةه!111ثى
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ميولهلأندليلألىيفتقرفأناايطالىأ!الماقأصلىه!بأنهالزجممأما

ويحقوالثالتفردويكالأم!رأطوريكيرهفكالت.ذلكعلىلايدلانواتجاهاته

لمكذلث)11.المسميحىالطىفيامتعاعنجخالصبأنهوأ!هأفعالهصسط

،الألماذاْلنبلاءمنالمقدسةبالاراضىؤمنهفىأقامم!ألىهمؤرخنايشر

.التيوتونفرشالطهقدمأس!ميجهلىوكالط.المسلمينهالفىودووهم

كتابه.هؤوخنافيهدودقالذىالمكالطالىنشيرأدتذلكبعدويتبقى

مصرفىأحداثهنيجرىكالطلماعيالطشعاهلهيكنلمأنهوالأوجح

الألوولى،الغربفىمقيماكالتلرأنما،لهاأوخأقىالفتوةطوالوالشام

أسلوبيستصخدمكالتدرأنماالمتكلمبصيغةالأطلاقعلىيتحدتلملأنه

أم924عامدمياطىلاالصديبييناستيلاءلأحداثخ!أوأنهس!.الغا!ط

حساببيط،ساوأؤأنبييرجانم!المرسلالخطابخلالهـهن/647

والذىلأحدأثهاعيانشاهدوكاذالحملةدفشاركوالذىلويعرالملك

لأوخالمنطقةفىموجودأكادفلو.هاوود)2!نيقولاصديقهالىبهبعث

درفضلا.سارأزاذجالتكتاباتألىاللجوءدوذهومشاهداتهواقعهن

بعينهالحادثةتفسيرلايجدألا!يانبعضفىهؤرخناكان،ذ!كعن

الىالأحماعيلىالمجلىشيخسفاوةالمطأشماومثلما،الشعاملفوقعت

.31(سببهالايعلمبأنهعليهامعلقاالشمامفىأتامتهأثناءلويمم!القديس

بيعدمصرسلطنةتولىالذ!ىألاشرفباسممالمامهعدمهذأالىونضيف

الجديد(مصرسلطان))باسمدأئماالهيشيرفكان.شعاهتووأنمقتل

الغربفىوجودهولكمت،أحمهلعلمعندئذالمنطقةفىموجوداكانفلو

به.جاهلاجعلههوسىالأشرفح!كمهكةلر!رألالررث!

العربية-عنرحمةص112-113صافظر1()

صعرية.ا!نرشصt-!/+31صأف!)2(

حعربية.أصتر-+ولَص!214ص!.اجع)3(

2 o-اَإ
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ألافالغربأ!أحواع!كتاباتهأ!يلاحظ،ذأكهذاعنفضلا

العابريةبنشدبدةصرأعاته!تخلننهاوها،لهاخأدىالتىالفترةأبأن

مجريالصم!س!اقريباكا!بأفهالاعئقأفىصنريد،اسافأفر!فلريكأيلاهبراطور

.)1(ا\حداصنط1تلك

هنذلكويتضح.أ!اثوليكيةلعقيدتهنحلصامسيحيامؤوخناكان

الثافىف!دويكالأمبرأطووبهاقامأقىألمحيئةالأفعالىعنالقاسىحديثه

ذأولاجدأ!.2(والأديركااالكنائمم!ودأخلالمسيحىالدصنرجالىحقفى

فىللداوسينعنهالاغنىالتىالهاهةال!تالريحيةالمصادوأحديعتبركتابه

الميلافىىعشرالثالثالقردتمنالثمافىالثكخلاأ!الصليبيةالحركةتاويخ

أعتباصهيمك!لعنوألْهووفمّا.(الهحرىالسابعألمحردتم!الثافيالثلت)

تاهـيخم!هقتطفالمحنطع!عباوةوهو+الصودرىىليملت!اويخسممابالفعلى

الأسلاميةاالعلاقاتوطمععةماهيةكلالضوءويلقى،الصليبيةالحووب

عندا!الحاسك!م!،أم261در9122عامىبينالواقعةالفترةفىالصليبية

و!أيذدفلمحتابا-ثمح!صروأالذيسنالمؤوخينبعض

لويس!القديصحملةفطاتفى!سمهفحددسجوأنفيلىفعلمثلماوأحده

لمجملةيتعلقفيماخاصة،وعديدةهامةفجواتيسدأنه؟.فقط

نصلجوأكتابفلولاإهـ.47م/9124عامهصركلالتماسعلوير

الحملة!ىهالاولىالمصدوأيديناتحتالذىالكتابذلكلاعتبرثا

المؤو!لىمنغرهوبينلينهيالمقالرنةأيضاأهمببنهدرترج!ع.الصليبهة

سفىالتفاصيلفىو!اياتهتتفقأذ.!الغر-سإتالممسلميهىهنلهالمعاصرين

صدقهعلىيد.ا!مما،الأخرىالمصمادلر!وودهاهعالأساسيةالقاط

.يو!؟هماسفىألدقةيتوخىكالتأنه؟.وأهافته

!عربببةل!رجمهم!1292-124حم!أفظر)1(

أ-بق!ةا(!صفحاتنصْ)2(

62-بم
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العثوونتحكنفلم،أ!هولىهؤرضاكئيهالذىللاصلىاالنسهةاها

فىنسالىاللساخمحمهاالمؤلفلهذانحعخةضرةالنكىهفاكرل!ن،علط

وتد.111(الهصىالساثحالقرن9المهلادىعشرالرأثعالقرنيدايةفى

ئعمقههداهالئىالنسعخةهنهاوأخرجا!نهاالمفاونةعلىالناضرأ!ققعمد

ددونةأخهاعنشعلا.الأصلىالىالئسحأفىبأخهاألىواللفو!الئاريو

النيحعخهذهأدناالمربموعن.للترجمةأساسافالخ!كها.القديمةبالفرنسعية

ثهمحممثاللىىالإسلوبلأن!رفسعاسوأسعونلىنسطهالمتدجميعها

.سوأسوذ)2(هد!ةأهلىبها!حدثالقىاللهجةهعيتنقالفسخهذه

الأسنندطةجاهعةهكتبةفىهوجودةعياأعتمدتالتىالنسعخيةوهذه

أالمؤوضرنال!صليبيةالحروببهؤوخى!جمموجمةهنالنافىا!زلى

ع!لميةهيئةوتحقيقهبنشرهأعتنىبذاتهمسعقلكنص(1،الفربيون

Aعاموألَادأبلتدو!نفرنسعية t tهى:أ

588.'LAcad?mie des inscriptions et Belleslettre"

سهقها،الكب!رالحجمهنصفحةوخمسعينهائةفى!عوالكتاب

وجدير.فصلاثمانينه!محتوياصتالكتابتتضمنصفحاتثلاسثط

اللغةالىالكتابهذأفيهايترجماقىالأولىالمرةهىهذهأنبالذكر

ألمحربية.

ضرالرأبعالىالثالىمنالفصولالترجةهنأستبحدناوقد،هذا

لأضهاالقديمالفرنحىالأصلمنه91،.94صفحتىبينالوأقع

()1'Contiiiuation of Wit. liamأ!Morgan, .M The Rot helm

outrenere, studies in the history oftheأظ-.,ofTyr

02X1.118ه,Jerusalem(اهطdom of Jerusa11!أولبngأadا؟uCr

033(2؟244-!)11925-244و23

'.-+)R..H.0510.،،1(اأ؟ا-*.")2( N

لا\
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ألمج!ولثالمؤوخأفردهافقد+للكتابألمحددالعامالأطار.عنتخرج

منكثرفىوطبوضانياجغرأياالمقدسةوالأهاكنالأوأضىوصف

فىوودهاخ!لاإطهنالنبؤأتبعضعنرواياتهجاذبألىالأسهاب

الخامصبينالوأقعةللفصولبالنسبةإلحالكا!ركذلك+القديمةالكتب

هن582صفحةحتى571صفحةهنأوالخمسينوالسادسلرالأوبعين

أساطإوهنتضمنتهلماالترجمةهناستبعادهاآثرنافقدأالأصلى

الرياحبسببأ!حرركابينتابالذىبالخوفتتعلقوخرافات

الروأيأتهذهأذصرأحدةجمؤوخناذكرولخه،الجرلروحوشوأالعوأصف

العمعنينبمئاتعص!؟سبقواالذينالقداهىالمؤوخنِكشبمنأستقاها

وجهةويدعم.LucaiوللوساذللمؤوخPharsalفرسالكتابهثلى

لمالكتابن!عمعخه!نسختينهفاكأدتالفصوليهذهأستبعادفىفظرنا

.أليهأ)1(تشر

عشرالأوبعةالفصولطهفههافىواجعلىمؤوخنااصرأرفىالسببولعل

لسعماعيتلهفونكانوأالذينالقواءتشمويقفىالرغبةهو،هوضعهأفى

اقىالسماتقلك،درالخيالطوا!ليةبالمغأمرةالممزوجةالش!قياخباو

فىالمؤوخوناختلفهناوهن.الوسطىالعصووعالمهعتقفقكاذت

ألَاخرواالعض،التسليةبقصديكتعبكالطفألبعض.كتاباتهمطريقة

نفوب!فىالح!اسةاثاوةثالثفريققصدبينما،والأوثعادالتعليمبهدف

.)2(الصليبيةالحروبفىألاشمتراكعلىوحثهيعمالناس

oلأ،Mم2لةti,لأ،03أفأا.؟.،أ343(1)

e،لهاأأ5mث!كا.253(2)
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583صفح!ةمن)هA،57لافصل!يؤودماايضاإستبعدثالىقد

نهرطبيعةعنفيهصاالحدلجطقصرالمؤرخلألت.!958صفحةحتى

عنللحديثكلهيداالمديمةالحصووفىوفروعهوهمابعه!فيضطنهالنيلى

مصرءعلىلويسإ!ل!شحملة

لمف!هومطبقاالكتالبفصولترتيبأىثااذأ،تق!دمماضوءوفى

مؤوخناأنالأعتباوفىالأخذبعدالتاويخيةللدوأساتاليعلمىالمنهج

العصرفىالمصطلحهذأمنالمفهومبالمعنىهؤرخياليسألمجهول

وأ!اسئطالحبكةالىأبخظودونالأحدأثيسجلىكانوإنما،الحدشط

الفصولفىالحديثنقصرألطالأفضلىهنفيكونالزمنىوالشمملسعل

وطرقهاعهاوشواالمقدسبيتوصمفعلىعاثروالرأبعالثافىبينالوأقعة

لحالهاالتعوضفىولطالكنتابلأحداثالمعاصرالوقتفىالمقدسعةوأهاكنها

فاتحةفىم!ضمعهماويكون.المؤوخلعصرالسماب!قةالخابرةالفترأتلف

اهتدأدعلىلهاجمورحالتىألاحداثلتيلكمدخلالتكونأ!تاب

هنوكان.الأحدأثتعمعلسلىبيننفصلىلاوحتىالمؤف!صفحات

علىعشرالثاه!حتىعشرأصرأمعع!هنالفصولنقدمأدطأيضاالمغاسب

الايولىالبيتبأحوالىتتعلقالفصولىهذهلأدط،الأولالفصلاحدأث

نواصلثم،بغدأفىفىالعباسيةالخلافةوأوضاع،الدينصلاحوفاةبعد

ألامبرأطووباخباوالخاصةالأولىالفصلعناصرعنالحدلمجثطذلكبعد

النافت.فردلريك

اكنيتينالعربيةالمُرجةه!ايضاحذفنالمَد،الأمركالتكيفما

ألفهاالأولى0درالثلاثين)9(والحادىالثلاثينالفصلينفىالمؤوخأ:ودهما

).
لأ.*

؟ى؟،د؟*!ه،لم-صءد.كح!بتر

دث\59-*.!حتحبم-3!-5صِمملمحخ

92

؟أ*ا

افنانببة!حةر.-
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ر!جاءوأالذمكوفاقهبعضمعمصرفىأسرأثناءنانتيويلىدىفيليب

همبموهوألفهامجهولىلشاعروالثانمة،م9123عامالرأبعث!بردحمله

بعدالصليايودتأليهادرصلىأقىالحمال!هارفى،الصليبىالمحسكرلف

نسعخهننسختينفىذكيرهمارودلمأ،غثيتالت:هاتاله.مصرفىهزيمتهم

.1(أالأصليةالخطوطة

هوأهش!فىوتعليقاتخاصةآدرأءلهالخطوطهذأناش!رلأنونظرا

بينهاوللتحييز.هوأعدهالذىالتوتيببنفسبئرتجهاالتزمنافق!دالكتاب

اثباتوأينافقد،الهوأه!شفىوتع!ليقاتشروحم!أعددناههاوبين

قوسين.بينالمترجمكلمة

الزمنىال!تسلعسلفىكثيرةفجوأتتركهؤدرخناأن،بالذكروجدير

بينالواقعةالفترةفىجرىهاتأوخ!فأغفلى.التاويخيةالأحداثلبعض

يعطىألتدوذم1243و1241وعاهى،1238و0123عامى

أعيدنناقعليلنصسبندضعهألطيمتأحمالىه!أكثروهناك.لذلكهبررا

هذهعلىتحتوىالتىالأصليةالخطوطةصفحاتتكودطأذإها.ذلك

فىترددقدهؤد!خنايكونأنأو+للظ!فتعرضتأوفقدتالأصدأف

قد!ول!ألر5بعدفييطضهاسهائم،آخرلر!تألىفأوجأهااتهاكتا

+كبيرةأهميةتشعكللاأفترةلخ!أحداثبألتمنهاعتقادأأغفالهاتعمد

عاهىبينأداقعةالسمنوأتفطالأخ!ربالاحئمالالأخيذألىنمي!!ونح!

الكاهلالسلطاذعقدهاأقىالهدنةطر!ه!ئتفق1238و0123

عاممناعتبارأسنوألتع!ثعرلمدةالثافىفزدوكالإهبرأطررمعمحبد

1.ئاit،15،نا).خماأاهـ6) ، ، op'ول،أ-ا!أث

03
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فىملحوظانشاطاةالمكثلكخلالطللبصليبيين!نولمم9122

الدأخليةهناؤعائهمفىهشعغولينالمسلم!رلطكا!؟.المقدسةالأرأضى

.والشاممصرفىالأيولىالبيتفىأخلىالأوضاعأستقرأوعدمبسبب

4112عاهىبينالوأذهةالأخرىالثلاثبالسنواتيتعلقفيماأها

لاكاشتطأنهافيبدو،مؤفهفىهؤوخنالهايتعرض!لموالتىم4312

وجهةهن،الصليبيةالاسلاميةالعلاقاتتأويخفىخاصةأ!ةتمثل

الصليبيينلصاعبالفعلىامعتتبتقدكانحساالأموولأدط،الأتلىعلىنظره

السلطالطمعنافاوملكالرأبعثيبودابربهااقىالمعاهدةبعدبالشام

الصليايونهـوحصلى637ملم0412عامأيوبالدييننجمالصالح

هنذلكوغيرأوذوفيوشقيفوط!يةوعسقلالتالمقدس!طعلىبموجبها

بالهدوءتتسمالمنطقةفىالأوضاعوباتت،ألاسلامية)1(والحصونالمدلت

حينهنالطرنجينبنِتقوبمكانتالتىالمناوشاتلخثباستثناءالنعممبى

الصراعاتأماب!تأوجها.لهيسعمحماالأهميةم!تجكلمولعل!هالَاخر

الصليبيينيخطالفترةتلكخلالىالمنطقةفىقائمةكاشطالتىالأخرى

الدأويةالفرسالنحماعتىبينالخصوصوجهوعلىالبعضبعضهم

الأوووفأفربجبينفىعاروصصهَالمؤرخأعتبرهافقد،والاسبئاوية

لابالتالىوأنها،خاصةبصفةالمقدسةالأواضىفىوالصليبيينعامةبصفة

عاموقعالذىالكبيرالحدثلذلكتدويحهوممز.التأويخقعسضحق

وهو،السابقةالسنوأتخلالىتمهاأ!ةهـوفاقتم/1244642

والقوىاحما!لىالصالحعمهضدبالخواوؤهيةايربالصالحأستحانة

أععرببةاْإ-جمةص-301--أص!احح9()1
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الخواوزهيةؤحفه!ذطصعننتجومما،العنمامفىلهألمحافةالصليبية

عليهاوألاستيلاءالصليعيينهنأطهافىالذبحوأعمالىالمقدسبيتضد

الشاموأهراءبا!عليبيينالهزيمةالحقوأحيثغزةستيتيقدمهموهوأصلة

عدديدهّبتفاصيليمدناأنفىوسعامؤوخنايدخرفىلم+أيوب!)1(بنىمن

والفربيهَالاسلاهيةالمصادوفىجاءهاهع!تفقبماأحداثهنجرىلما

حدسرأء.على

بكتاباتتاهاالماهاملصا!كنلمهؤوخناأدطيبدو،الحالكانكيفما

ووبرتخطابنشرعندماخطأفىفوقع،عنهالحعابقينالمؤوخين

منيتحققأدأدودطالثالثأنومعنتالباباالىالموجهالمقدسبيتبطريرك

السلطانهنكلأولادبينال!طريرفيخلطاذ.بهالوأدردةالمعلوماتصح!

الدقةيتحريلاكانأنه؟.)12الدينسيفالدادلوأخيهالدينصلاح

لزواجهـتاويحام/0412638عامح!ددعندها،الحالاتجمضفى

ألاهبرأطووأبنةم!زوجتهوفاةبعدفاتاتزيسيرحناال!بيؤنطىألاهبراطوو

ألاهبراطودرأبنةأيرينالأؤلمطؤوجتهأناليثابتممتأنهرك!مالثاقفربرهـطث

كذ،أدأم1241عامتوفيتقدلاسكال!س!الأولطتيو؟ووالسابق

البيزفطىالمؤرخذكيرهلماوفقاه!642ملم1244عامتمقدالزواج

وفأةبعدوحدتهتحملىعلىقادوا!عدلمألام!وأطووأأأنهنجرمجوأوس

")3(5الزوأع!كلفأقبلىؤلرجته

()1

!21

)3(

1ءv؟-!م2ص-الري!هال!رجمهأنظر

،.05-51صالعربيهأضرحمةأنظر

أيلاصكندلرية،الوسيطىالعصورقأ(ضحالروزدراط:!أسمت

أ(صرببهصال!نرجمهكذأعروراجع.آ4،آ1ص!،891آ

11411+-.
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بعضبتف!اصيلىأحياناملما!كنلمبأنهممذلثهؤوخناعلىويؤخذ

الوأقع.هعقسع!كلها!قفقل!هبهمةجل!اليهافيشعكل،الأحدأث

المعاهدةهضمونالتاسحلو!سالملكرفضألىأشاوتهفىذطثويتضح

فىونبالفشعلىفوصفها.حلبسلطانيوسفالناصرعليهعرض!االتى

بخوددهنتضمنتهوهاالهدنةبهذهألمحيطةالظربرفللقاوىءيوضحأن

جمنالتحالفكد!ضمنألارردالمحرضهذأفكان.الصديبيينصا!

هثلأنالمفروضوهن.المقدسب!ي!تهنحههقابلىلوسىدرالملكالايوبيين

ألا!وبيينبيننفسهوجدلويعمىولكنن،الصليبيينلرضاءيحوزالعرضهذا

دومجاولىودهيخطبالطريختهنطرفكل،هصرفىوالممالمجطالسثحامفى

لرلذأ.الموتجفهذأمنيست!فيدأنفأوأد،ألَاخرأ!فضدمحالفف

الممالمجطيفىحتىالترسثماآثرحلبسلطانعرضوصلهعضدها

يسمتطيعلاكانلانه،الصليبييناس!يسرأحسيطلقوألهالحممابقبوعدهم

كانواصليبىأسيرالفعشراثنىبأروأحو!حىال!عرضهذا!بلأن

هعهبالتحاف!ووعده،سلبلسلطانأعتذأرهفقدم.مصرفىلايزالولت

نصفأنيجوؤلاولذلك.الاسريعنألافراجالمحالمجثوفضأذأ

.1!فيهلأالبتتأجلوإنمامؤرخعناقولىحدعلىبالفضلىالمفاوضات

هنشفرتةهواضعفىأحي!اناجلدتهلبنىمؤوخناتعصبويظهر

علىالمسعلمينأنقصاوالىاشعاوعندهاالمثالىسبيلعلىذلكوبدأ،مؤلفه

ألىالأصرىوأوسالهـ،637ملم9123عامغزةهوقعةفىالفرنج

والحيوأناتالخيوليوثبجمعتاهوأالمسلمينأدتفزعم.هيصرسجون

.8291القاهزةالصليبيهًالحوكة؟عاشو،سع!د،أجعالهدنةهدهكلالئمصيلاتص!لمزكد)1(

؟"!دلف145ص-"هـ2
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معنويةاضراوأبهمليلحقواالأسرىاولئكأماميرقوضهالوأخذوأالخفة

وسائلىمنكيوسيلةالكريهةالربرأئحهذهأسششاقهمعنثابحيةوصحية

!ه!صدرألنجمنلاالتصرفهذاهثلأنولاشك.)1(التعذيب

كلتحثالتىالاسلاهيةالمثريعةوتعليمهبادىءهعلتنافيهالمسلحين

الزعمهذايؤكدهاالمصادرفىنعرلمأننا!.الدأئحةوالنظافةالطهاوة

عندبافرنجحلمتالتىبالهزيمةوتأثرهالمؤرخوكوأهيةخدعنالناتج

الصليبيينلأسرىمعاملتهمفىالمسملمينضمأذهن!رأنفأواد.غزة

ليب!ثالوذتنفسوفى،التالةألاجيالأماموأنظمتهمعقيدتهمليشموه

الحروبفىمععاهمتهملاؤديادالنربه!سيحى!وسفىالحماسهووح

المسلمين+ضدالمقبلةالصليبية

عامكزةلمعركةوضهاثناءلجية!عووةايضاالتزبتهذأويظهر

منالخوأوؤهيةحموعهنوحلفائهأيوبالصالحهـبين642مأ1244

يمكنلاHفقال،آخرجانبهنوالصليب!يينالشاموأهرأء،جمانعب

الأعدأدضدالفرنجهقاتلىهنأقليلةالفئةفعلتهمايصدقأنفىدلأى

تم!جيددفالمؤوخوغبةعلىالاذلكيدلىولا،()2(للمم!علميناففيرة

الجيشفىالحؤاوؤميةجموعك!وةألىأفها!ةفىهز!موأرجاعالصليبيين

الثابتمنأنهوغم.الحرلىوتفوقهمالقتالىفىههـارتهمألىوليسالمصرى

ولم،والضرأوةبالمشرأسة!سعمكانطلقياههاالأولىاللحظةهنذالمعركةأن

مناعدأئهمضرياتشمدةأهام!رأىأحرأؤهنالفرنجيتمكن

()1

)2(

العربية"الترحم!مم-79حم!رأجهصا

العربية+"إنترجةهم!132صرأجع

rt
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.أ1(رجالهمهنغفيرةاعدأداالصليبيودوفقدهعاوالمصريينافىالرؤمية

بفاوسينالصليبيينقتلىعددالمؤوخحددعندهاالحالىكانوكذلك

عنتقدمهمأثناءالمسلمون!هافاجأهمالتىالمعاوكأحدىفىاثنين

.2!إالمسعلمينمنفاوم!ثلاثمائةمقمابلىالمنصووةألىدهياطه!البرطريق

جيشأنأسطربعدةذلكقبلىمؤوخضافيهدونالذىالوقتفىهذأ

رأشمجحأمهومنستمائةهنالمعرك!ةهذهفى!كعونكانالمسعدلمين

لملاحفونسوفانهمالأولىالوهلةمنذالصليبيوفيظ!حتىالفرشالت

نأالوصفهذأبعدذهتقدفلا.المسلمينضرباتثمدهَمنحتفهم

تحيزأوتزجمتضاككاناذأال!لهم!طفاليسينمقتلىعنالمعركةتسفر

لحيقتالتىالهزيمةهولهنالتخفيفأوجنسهلبنىالمؤوخمنوأضح

بالفرنج.

بيندأرتالتىالمعاوكأحدىاثناءأالقتلىعددهؤوخناايضاوحدد

نأدونالمسلمينهنبألفينمصرفىوالمصاليكلويسالقديس!قوأت

تزييفالمؤدرخمحاولةعلىألاذلكيدلىولا.هنهم)3،أياالصليبيودنيفقد

غليلهمليشفىالصليبيينهصلحةمعيتمعثىبمائقالحظبعض

السابقة.معاممهم!افقدوهعماهعنوي!اويعوضسه!م

مراعكاةألىجملتهفى!حرالكت!ابأننرى،وذاكهذاصوفضلا

بعضشحدلجىأسهابفىأسيانافيتناول،التاوفيواقوأؤنالتناسب

الخوأرزهية:زيداسامةانظرعزةمعركةع!التفصيلاتمنلمزيد)1!

مجلهأأيوببنىعصرفىألاسلامىالصليبىالصرأ!فىودورهم

،8391اسشة3العدد،ا!اسك!ندريةجامعة-الآدأبكلية

.276-278!ى

العربيهَهالمرجضهن166صدرإجح2()

لأ.آ167-8صالعربيةالترجم!ئىأجع3()
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درعلاقةالشعامعلىالرأبعثيبودحملةمثلوأفمخصياتالحوادث

ينما،مصرعلىلويسالقديس!وحملة،بالبابويةالثأفىفردويكالأمبرأطوو

بكلماتألاقص!لم؟كيرفترةأوالهاهةوألاحدأثالأهووبعضمنهتحظلم

الظاهرأ!دىاعلىقطزالدينسيفمقتلىعنووأيتهمثل،قليلة

وغاوأت،أقاسعلويسبالملكألاساعيلىالجبلىشيخوعلاقة،بيبرس

م1261سنةأحطىأثعنفضلا.بهاألمحيطةوالمدنبفدأفىضدالمفولي

عقدهااقىالهدنةتأريخهتضحن!ذو؟وكنا،أ!تابضدهاتو!أقى

عامالثاقفردولجثألاصرأطووهعمحمدالكاملى!رسلطالن

كرههأنيبدوولكنلأحدأثها.هـلمطاصرته626ما9122

الامبراطورايجابيياتيخفىجعلهعنهحدثيهمنوأضحهو؟للاهبراطوو

الصليبيينعلىخاصةوبصفة،العالمهسيحىعلىبالفائدةعادتالتى

السعلطالطصفاكتعمسابفىفردويكنجاحلأن.المقدسةالأرأضىفى

ضربةكانالمقدس!بيقطوتيسلمههعهالهدنةوعقدجأنبهألىالمص!ي

.الغربفىللبابريةهدوجهة

وقائعا!ماسندعنكما.الممالمجثعلىكثيرأهتحاهلامؤرخناوكان

وأألىهنيةالفترةلتلكالمعاصرةالاسلاميةالمصافىرفىذصهايرفىلمبعيخها

منألاسلاهيةالشريعةبهماجاءتهعتتناسبولا،عنهاالمتأخرة

عدمولكن.الدينفىأ!راهوعدموالتساعالصوعلأأثأحكسام

!منها+بهماث!ذيبالصاقفىيمافى!طجعلهالأهورظثالمؤرخفهم

بدالصليبيينألاصضرىوأجصعسادوتابكلاالسيوفيسعلطردطبأنهمألادعاء

http://www.al-maktabeh.comأعتناقع!لمجروه!محتىعكاألىدهياطمنلويعىالقديعيرحيل



ولصر)1(.النيرانفيهم!شطعلونئماكياسدأخلويلقونهم+الاسلام

هؤرخنا،!الىفسجهنهىالأكاذ!بهذهألطفىللعفعكمجالهناك

أ!تتن!فسوفى،وقد!عينكشمهداءجنسهبخىتمجيدووأئهاهنقصد

اقىوالكرأهيةالحقدفىؤثادةالتاليةألاجيالاهامالمسلمينصووةتشمويه

عكاالىتهوصفىالناسمحلوس!الملكفىيمةفعلىكردمح!اباتهمنبدت

والفشلى.الحيبةاذ،لهـعهيححلى

فهناكهؤرخناالىالموجهةالإنتقافىأتتلكوغم،حالىأ!ةكل

والصدقالأمانةمقدش!هافى،كتابهفىجاءتطيبةعديدةج!وأنحب

المصادوووا!اتفىهاجاءهعي!تفقبماالتارلمجةالوقائعس!يرفىعاهةبصفة

معظمتدوينهذلكعلىفىللرخير.والفرلىالاسعلاهىبشعقيهاالأخرى

نصعلىذكفىمعتمدأمصركلالسابعةال!صليبيةالحملةاحدأث

الىللحملةعيالطشماهدكالطالذىساراؤانحنااوسلهالذىالخطاب

حد!ثهأن!.)12نفسهالىوينسعبهيقتب!ع!ذلكأندوننيقولاصديقه

هلكحملةفىالمشعتركينوفرنساانجلترأاهوأءهنالثاقفىدهـلكموقفع!

عقدوأالباروناتول!كن...+"صراح!فيذكرأهانتهتؤيدالصليايةنافاو

عدمالتأجيلىدروأءهنيهدلهطألاهبراطووأدنألىوأنتهوابينهميخماأج!عا

لصدأتتهالمسملمبنيحاورالاحعتىالبحارورأءماالىالجيوشهذهاخراج

."ا)3؟لهم

العربية+الت!جةمن802-902صراجع11،

.143-172!ماألمحرب!ةاق!جهَرأجع)2(

)3(en virent etأهbaron Parlerent ensembleةأصا...."

erezأur canseii que ti emper(حtrenta؟أaparcurent etd

t Pour ce qu' il ne vouloit mie que Iiأde Rome mando

ent Outre mer a son Pavair pour؟asظerin Pas!ا

z,نجtأ+حأ،،أفي qui eأأهMahommeبزguerroier les mescrean

amأ.َمؤرخنامحصابمن528صالنصهذاراجح
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كرجلفىدولج!الامبرأطووقدومنينتقصذلل!أنمنالرغموكل

وتعاونهوعقيدتهجنسهبنىعنالأهبراطورتخلىهد!األرضحاذمسعيحى

عندماحقعلىالبابويةكافتحدأىوالى،للصليبيينالعامالصالحضد

مساعدةعنلأمشاعهالحععا!ةالسنواتفىضدهالحرهالطقرأوأصدو!سط

خاصةنوعمِةيمثلىكانفردوعلثأننرىفانناذلكوهع.الصليبوحما!ة

هعنىويقدوونويفهمون،الجميلودعلىيحافظونالذ!نالرجالىهن

فاذأ.ساعدهمهنذكريتخليدعلىوي!لون،بهاو!تمسعكوفيالصدأقة

فلا،الكبرىمحنتهفىوهوفردويكألىالعولطي!دتد%مدمحمدالكاملى

علىالصليبىالهجومهنالمسلمينوينقذالجميلىفىفىويكيرفىألتمنأقل

فىسوهيقتصرولم.المسلمينوبينبينهالمبرهةالهدنةهدةأنتهاءوغبمبلادهم

حتىيماطلهمأخذوإنما،حملدتهمفىالفرنجمشاكةعنالاهتناععلى

فىاستمرإنمابذفطيكتفولم.خروجهمويؤجلوأدرالمللالععسأميتملكهم

لويصالقديسحملةباستطهاداتأيوبالصالحوأخو،للأيربيينصدأقته

هصر.على

علىصراحةنصعندماالكتابةدفأمانتهعلىايضايدلىماوهناك

م38-م/ا5241عامالرنودتشقيفحص!أها.لم!وجههاالتىألاهاثات

فىجودفىيحتقدونلاوخناؤيركعلإب"أ:3معتج!7ثالصليب!يينألى

تسليمأحماعيلالص!اءدهشقسطانحاوأعندهاوذك.")1(المحه

هذالمممملمو!لوددهكان،مامؤلىخناذكركألك.نجأ!رالىالح!ص!

حصرلص))بفولهمفىمياط!صمولهمبعدالصليبييرح!ثفىالس!عبعبأوات

.1(21(الخغاسير

mecreanz(أ) quine1(صأنمrestiبرخa ces porciaux, chienهه

crolentع+ولألاع؟9

كتاهـمؤ،حصا،ص-2+طص!اسنصهذاهـأجع

.-+\صأسرب!هسوحمةانف!)2(

r A
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جميعتحطىيدعلىافعديدبحرصههؤلرخنأأمتاؤ،ذلكع!!فضلا

أقضيصطوقد،!أهرأءسأد!ا!،كولئاتهنالصليبيةالحملاتدفالممثعحركين

روتعث!ماودالرابحثيبودلحملتىيؤرخكا!عندهاجليةبصمووة؟اطص

علىلويسالقديص!حملة،م1244عامغزةومعركة،كورنو!أ!

!جوزل!أق!أ!تهو!ذا.الجانبيةالأخرىالمعاوكصفضلا.مصر

الموجيردةوالمقاطعاتالمصالكاعاءعندتيقةبمعلوماتلروفىنااذ.اغفالهأ

مما،حكحهماعلىيقومومن،مخت!فةزمنيةفتراتفىالأوولردالغربفى

تطودىأتوفهمالتاويخيةالاحداثبينالربطعلىسبيرحدالىيساعد

.والمقاطعاتالممالكتلكبينالسياسيةالعلاقات

حتىبدأيتهمن!ذمعيناموضرعايتتبعألتاحيانايؤثرمؤوخناوكاذ

هثلصا،الحدثذلكيسمتغرقهالذىالطويلبالؤم!لمجفلىأندول!نه!ايته

لهاألاعدأدهنذيتتبعهافأخذ،م9123عامالرأبعثيبوفىحملةهعفع!!

ضدقاستطالتىالعديدةالمعاوكك!تحدثثم،عكاألىوصولهاحتى

معظمدروقوع،كزةضدالصليبيينوهزبمةالحملةبفشملوانتهحتالمسلصين

.)1(مؤلفهمنهتتاليةفصلاعشرستةذلكفاستغرقي.الاسرلفقافىخها

،م9124ْعامهصرعلىلويسالقديسلحملةبالنعععبةالحال!كذلك

شذكلهاالحملةاحداثخلالهاتتبعفصلاوثلاثونثلاثةلهاخصص!اذ

ثحانيةزهاءب!ماوألاسعتقرأرقب!ضألىوخرلرجهمافرنسافىلهاألاعدأدلحظة

ألىومنهاعكاالىلويعم!زعودة!علهاثم،دمياطألىووحيلهاأشهر

الع!بية.الترحمةم!!64--16ص!أخظر1(
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الثافألاصراطوهـفردويكلعلافةبالنعسبهَإ!الحايذأثء.فرنسحا)أمم!

(2)يةبهىلبابا

صس!مامتفرقةأهاك!فىالواحدالحدتيروىالمؤوخ!ع!داخرىثرأحيانا

مثلماالنهايةألىلصلمتابعثهل!الفاو!ءعلىصعوبةفيشكلى،الكتاب

ألالربعينالفصلفىأخبأوهمب!عضالىفأشاو.التتاوع!روأيتهفىحدث

الثمائينالفصلينفىأخرىهرةعحهمالحديعثعالردثم،مزلفهم!

الحشعيشعيهَ،عنحديثهعلىينطبقأ!الحاونفس.وأفمانينوالحادى

السبعين.المصلىفىإلااليهميعدولم،عشرالع!صابعالفصلفىفذكرهم

!يصعح،للاحدأثالثاقدألمحللىموقفأحبانايقفمؤوخضاوكالط

فىألمحرفسعييناعاقتالتىألاسبابيحللىاخذع!ندهأجليةبصووةذلك

بينهمالموصلالجسربغاءأستك!حاله!هصرعلىلويسألمحديسحمل!ة

.131المسحلمودعلإثايق!مالتىالضفةوبين

!هك!أوودهمابينسريعةمقاونةضدوأيناذكرهسبقلمااض!افة

لويسخملةتتعلققفصيلاتاحداثم!هـجوأنفيلألمجهولالمؤفيهذا

حولىأحيانالمجلفالطكاناالمؤوخانألتتبينوقد.مصرعلالتاسع

منشفائهبعدالصليبلويست!حلمووايةشلالروأيا!بعضتفأصيلى

بمجردأنهألمجهرليمؤرخماروايةفئفجاء.أصابهال!ذىالشديدالمرضى

يعطيهأدطباويصأسقفصتطلبهرضهأثروعيهألىلويسعادأت

الملكوأمرالحالفىفأخذه.البحارورأءهاالىللذهابأ!لي!ب

'()

)2(

)3(

ا!ربي!ة.الترجمةس227صخى137صوأجع

اسرييةاالتربةم!122صحتى112صسأفظر

الصبية.الترجمةمر171صرأجع
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اللالىالسميدأتاحدىأتجوأففيلذكرلينما+للحملةْ)1(بالاستعدأد

سيدةفعاوضتهاوجههت!غطىأنفألرادتتوفىأفهظنتيمرضعهكم

الملكعادفووهماوأثناء،الملكحجوةلىحعينئذموجو؟ةع!نتاضرى

الملكأهرثم،ففعلتابالمحعليبتأتياهأدتأليهمافىطلبعيه11لويس

ا)2(+الحملآبتج!زذلكبعد

وقائعس!بعندحدثهثلماالمؤوخينهذفيبينآخرأختلافوهناك

جوأنفيلىفأشعاو.الأعرابأحدعليهاْد!مالتىالخاضةالصطيبيينعبوو

وتليهمالداويةفرسانهنالجيشطيعةتتألفبأنأهرلويسالملكأذ

حتىألمجرىيحبركادماالذىدأوتوأالكونتأخيهبقيادةالثاثيةال!فرتجة

الفرسانهنهطلب.اماههم!فروأالذينالمماليكعلىمعهبمنافدفع

يرهعملمولكنه،لويسالملكتعليماتوأتباعهكانهالىالرحوعماالدأوبة

أدطاخجلهمذلكالدأشيةفرسانوأىلما.تقدههيواصلهِأخذ،أهتماها

كانوأالذينالمحاليكيطاودودتفأخذوأ،المممبقدأؤنواللكونعتيكوذ

عبووبعدأنههؤوخظذكيربيغما.المنصووة)3!مدينةكأهأمامهميفرول!

الصليرلتأخذ،المماليكامامهموفرالخاضةالفرنسيةأ(غواته!م

كونتهنطلبالدارولالفرسانجماعةوئيسشلكن+فلولهميطاودست

الملكي!وضىجميعاوينتظرواسويافىلمجصعهمأتبا!تقدميوتجفأدتدأوتوأ

قوأتهوأجهةفىوأحدأجيشماويكونوأأليهينضمونالسهرقوأتهلوليس

)1(

)2(

)31

.138صالعربيةالترجةانظر

.دتربة،والعثامهصركل،حملاتهأءيسالقد!؟برأنفيل

،74ص،1891الماهرهحبف!ح!سح

.4؟\ص!اسصابقاالصد،:جوأفميل
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شتا-3المسممصرنيلمسوفبمفردهمتقدم!مأذاوأصلوأأها.ا!معلمين

ولكن.الهزيمةويلاتونلهمبافسمبةقلةالصليبيونوكصبحناحيةكلهن

وسطصريعاوسمَط!دمهوواصلىلهذاأهتمامايعرلمدأرتواص!ط

(1ل!لصركةا

عندذكر!ايردلملوقائحأحيانايتعرض!مؤوخضاكالتذ!ئطع!وفضلا

يومالمسلحينالمقاتلينبعضبهاقاماقىالمغامرةعنووأيتهمثلجواذفيل

بعفهـضد648ما0125عامالشعحعة!يدالسمابقالسمبت

ثاقلاتأدىبععلىبالاستيلاءفقاموأ،تنيسفرصمافىالصليبيةالمراكحب

ثمالمشعتعلةالموادبكافةهـشحنوهاح!ديديةبسلاسله!عاولربطوهاللبضائع

مماالأخرممطالصليبيةالمرأحجطبالفتجاهنهالمجروأخ!ذأعليهاالنيراذالقوا

.)؟(فادحةخصسسائرباالحق

ع!يبخلىالأحمي!اذبعضلفمؤوخناكالت،ذلكم!العكسوعلى

أنسمحاباسبابمثلجيوأنفيلفيهاأفاضالتىالا!عدأثَبعضذكعر

.طناحأكومألىهـأ-باههمدميا!لىلمدينةالغ!ردأليه!المسعدصين

المؤ!نجينهذيمتوواياتثألاختلافاتهذهوجودرغم،ا!حاأيةعلى

مضمونهمافىمعامتدفقتاالرواشينكلالأنجوهريةيخرأختلا!أتفاخما

ايلأختلافاهذألع!.الأخرمم!تكم!منهماكلىبأتالق!و!ويمكذ+العام

ألرللاحلىأخثوؤيتههنظووصتحكاشهو!كفمؤوحكلىأذالىيرجع

هوأضعفىالمؤويختهذلمتبينالموجوفىةالمفاو!اتهذه.ووكم.!أس!عه

)'(

)2(

الرسة.اصصرجمهمد'6Vصراجع

2/،!صم!اصعربيةالرجمةرأجمع
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لويمص!-شا!صةا+أ!!.!اأثاصذ!سردأجدلرأنهألا،!عث!اهـث!صا5-تملفة
!.لر!..!..!!ا

!عد!لأ.-مشت!معى،-افطصحالصاأمع؟هفاثرنحهحانه؟ألمححاممصمس؟!ألمحا!!اأثمماع

تح!حاصةألهده-سياإصتمصد!ِ"جشيعنجر،حوإلفي!-صتمهعحا

ألثة.عئدصأ!*انوليمىماْ،فع!فدأسصوثأ!أاحوأهأربعد

أ

3كي-!يَ!لا!!س!كط!عآ!طك!
ا.

+++.

..
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مجهوليدكلفأ!ووىوامكتابتقمة

ووثيلالنألىخطما!وأ!وب

م261-أ9229)
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9229

سنة

948

ص!

الأولىالفصلى

نجالقدسفىالمسعيحالين)9(ضدالمسلموفيؤض!كعف

المقدسببيع!المقدسةالأوأضبىصليبىفردوفي)2(ترك

خطرعنهمتصدكب!ةحاميةيعينلملأنهك!بيرخطرفى

قدالمعسل!موذوكالت.منهمضربةعلىالموجيودفيالمسملمين

المدسييحيينحصاواثناءأعدسامدينةتحصيناتحطحوأ

الاموأطوريحاول!ولم.دأود)3(برجعدأفيما،دمياطلثغر

)1(

)2(

)3(

ذأالوسطىالعصورمؤرخواعتادقد،ال!عليبيين-المقصود

الموجودينأ!الخردبصت3متالقادم!ت!بمأءالصليبي!!علىيطلقوأ

نشيرسوفولكننا.المعم!حجييناسملالشمسالمقدسةالأرأضىىاف

.(انمترجم)الصليبيينبأسما!ثم

1251أ-.)212اضا!أالا!براطوهـفرد؟يكهو )r5(المترجم

616عامدمياطلثفرالصليبيينمضايقةأشتدتعخدها

عيحىالمعظمالملكخافأيلى"ثمن!يعععقطوكادمهـ/1218

علىوتستولىالبحرصتالفرنججموعيصلأدتدشسقصاححب

فيتعذردمياطبخصارالمصريينأنشغالفرصةمنتضثزةالم!3!بيت

يبقولم،المقدسبيت.وأبراجاسواوفخرب،أخرلىهرةأستعادتها

كاذهنهعظ!موخرج.ينهالمكغربفطدا!دبرنمسولىمتثا

كالىْماالمعظمونقلى،يس!لىنفرالافبثأشبقىلمال!اءهم!3!باقد

لفالكام!بالأثيلابنأئظرْ+الق!تا-أ،تاصلحةممبالمالهيسة

أ!روبدمفرت:وأصلا+ت،317ص،9جى،أكاِيخ

بر،7391القاهرة،هـبيعحسنيرد.خمَيق،أيو!بىاخبار

تعليقنعثر،الملول!دوللمعرفةأسملوكأ:المقريزى،2rص!،4

042ص،\:،\ب،4399ةِاغا!أ،سياثةمصصمى-د

+!اطعزجم)

7!ا
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9122

سنة

ت5"أحمرتَ)1(هرهترهيمه!ااعادهالم!شةأهـحطآلرفىويلث

الفرصةهذهأنتووأفقدالأمرمحذأبدكوشطإلمسملمو!كا!

الصنيبير-.ي!معت!صالم.القكء!علىعنيفاهحوهاوشَعوا

صبشدةيدأفعوداأخذوإمماطالهجرمالذاأهلهاس

عنعدثهميزيدالمسع!لحينكل!كبيرأعدداوقتلوأهدينهّم

هائةالصليبيينضحاياحملةبلذتبيثما،مقاتلىخمسمائة

+2(الأنجلبزيةفيالعناصرصعضبينهمكالطقتي!

المعاها-ةاسصوحى!يكفرد.3اطور30ايبمابأ!ترأمأ؟ء!أجحه!دالمحلى(')

.الف!ء212،هـ!626عا+محمدالكاملىالمللىوب!!بينهالصيمة

15،-صأباتبقىأثبشرطأ(غر!أ%المقد!ا!يتانسلر؟كلخسص

أ!عضةأم!!وأهبما-!يفهالشرأعوميكو-أ!،اسوأرها!ط-د

اِةللزياالاأ!ر!يدخلهؤيلأللحسلم!الألحصىسالمسجدالمقدسة

ثرالقدمم.عكاب!!،الغرفص!عددلفرنيتركصأ-.فقط

14،/31لم9كي،9!ىاسالهأالمعسد.:تبرالأإ+"أجكلا

!اح!.-!.!طص

ر3،1؟3-1،2حي،4!لهاسصا51لمعصدا:حيساأ"
صا.صا.صا!سا

:المدأابو،431-432ص،8برالزكلأدمرأه:إحوس!

المصد\ألم!فريرىْ؟411!!،3حىأنبحثما!با!فطانختعثمر

.أجمذلما)2أ+9"-.-3آ8ص،\!بقْأساا

لالم3+3لالم3صرفا-نكل"،-لاأ..لحصر!كرحعم".أهدءْ-(2)

t A
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9122

سنة

052

ع!

صثرالوأبعالفصلىضىالثاقالفصلى

1(لم

عثرالحاه!الفصلى

اهلاكهإوثهنوولتهوحرهانالدينصلاخ

منشاسعةمعمماحاتاستعادةدفالدينصلاحنجح

فىسبقوهممنيخرهاستع!ادههاكترثافىفاقتالأوأضى

علىحياتهدفتعسيرالدولةدفالأهووكاشما.أ!ألمجاهذا

أبثاؤهفقدأذوفاتهبعدالحماأ!تغببرولكمت.يرأمهاخبر

الذئالخطابهمتذلث"اتم!،أضىالأسهذه!عظم

انوسنتوومابابااما!2"رالمقدلمبيتبطريركإسسله

بكلأليهالكتابة3لجهمةكلفهأفى،طلعهعلى)3(بناءالثالث

المسعلحينألمححكالتوتقالدبعادأتيتعلقرهاالأهورفىقائق

28-2صللكستابالتحليليةالمقدمةفىأ+صحت(\1 Vسبب

الفصولهدهترجمةإسقععاد

عكامالطريركمنصسبشغلىطلحمبيتأسقفال!بتهرِ)2،

طبطري!يهبةممْرأعكاهدينةكال!صَ.عاماعشرأحدلمدذء4121

عاءالمقدلصبستاعدلمْأصلا-أ!صتحا!أةصحذ

ا!ت-صا5صا

1 1 AVراجع:اضفصيلاتأص!لمريدهـ.د83ما

Duشام+118+ا51أ*غا41" range, Les Families 'd outre ni

727245.1864-؟. ppفيri5لاءeyز5،آ.!ثM. E

إطمرجم()-

ححىم8"11عامالبابويهاهحصعىإصكالتالوسنصضحعا!3()

المحرحبم()ء12أ"9-
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9122

سئة

لأعادةاللاره!ةالتدأيرلأتحأذأيلأهرأءح!م!دأس!أء!بيا!

انجزأتسعد.ا!يحي!تا)1(ايدىإلىأخيرىهرةالأرأضى

وهضمونهووهاباباالىخطاباالرسلىالم!صةهذهالبطريرك

:الَالف)2(

صلاحيسعمىاحدهما،!سلمينأخوأدطهناككالط"

ال!دين)3(سيفوالآضر،الدين

.لولداعشرخمسعةوفاتهبعدالدينصلاختركوقد"

كووادين)4(عداما!يعامنهمالدينسيفلخصولد

الد!ين.صلاحأستردهاالتىالأوأضىكلالهآكوبذلسك

والأهاك!والقلاحلبألرأضىبكلكعووأفىينواحقظ

بعدهنهاخذتأذلبتهاثم،لهاأبتابعةوالمدذ

)1(

(2)

)3(

(t)

الت!البياناتكافةلديهيكوذأنعلىحريصاالثالثانوسنتكاذ

!ريرمعبعضهمب!تالعلالَاتوطبيحةالمسحلص!!بالحكام!--

ايمارالىالمهمةهدهاسند!تدالشامبلادفىالحالةع!مفصل

الداويةالفرصا-وجماعتىم9911عام3المقدبيتبطريرك

الحملة:!را!سعيدمحمودراجع،1213rعامسالاسبتاوية

611ص،1!89الأسكندوية4الخامحعةالصليبية

(.)المترجم

فىموحود!هو،الحطابهذأمحتوياتبعض!الىبالاشارةاكتفينا

فىكَ!وتشاود،112دص1!،فينزىدفجاكمؤلفأت

ببرفيعغ!دفهِفينسست،188ص،أبجيرهاذسانت

.84فع!ملى،أ

.االمعرحمأالدء!سعفالحادإ-بهالممصود

.الد"ْصلا-السلطا-أ!أورلىألواالأفضالعصد-9المواسا
صط..-سصاثسصا

5(المرحهأ9

05
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9122

سنة

هشح:لدإ)2(،عشعرثلاثةأعدينألسيفوكاتذللى)1(.

الباقيينالحممتةمنحبينما،عديدةأرأضىح!كممنهمسبحة

ماليلينزكم!رألادهأكبرأعطى.كبيرأسنوياأيرأفىا

/37 MalealinسأQuern)?(!والقاهرةهصرسأض!فإ

()1

)2(

fl)

اسزبأمْرأدملماي!تلمألهالمقدسم!بيتلطريرككتبهممايبدو

أنهفالمعروف.ئرالمدتالأفالمحكمبعضهم.ولإلةيىاللىصلا-
...سصما

الدوله.صتالختارةبالإجزأءابناؤهاستأثر3تالدصلامو!بعد

أ!ةهالأقلىالأخرىاأ،جزاءالأيولىالعيتأهْرادبقيةتقاصم

أجمر!هوم(1أ-691)391الد!!!ودراي!فض!!أالملكفأحتمظ

تأعلى.بحلبلص35"القد،العمحا!الدمعضقاعدلمأصلاَ-الناء
.!صساهـصء

ئخما!العزيرأما!الأيوبيةال!الداخاءبقيةثالعلياالمحعلطةأسهيمود

ألا7ا!ذح!تلف.بمصراحمتضظلقدا!3911-891)

وش!احصرلب(121rأ-فى)133عدا؟ِفألظاهر.هوِأخالصإ

3ضما!!لىا!علطاسأخىالد+سيوإ.-أعااحكمبيعما.اسنعاما

الدلا.عكملا-إبنا،لميةْأهاء*ثياو"إ15-لحزبيره"اثهدِ!أعرأحىا

سط!ط

نشستأد!تلبثلى.لكضتانويةأقطاعالصله!أفكالص!به.أفأ+إ!رله

!خنبمالد"لة.!ككتصس!ايبماساىاإفسثالناء3رانةاا"اا-
!.هـس.ص..-.!اكرصعرب

أصع!5حديد-ثالو!شىشم!"لمالريالة؟الدد!سيصْاسادأ-ا
ممى.05-.اس"حمط-ص!

ئرههالثلاثة4بماهأرعلىذلاثثهعنمد!جمبعاالبلادعلىسسلطانا

موصىشالاشرف،دهشوَلىعمع!س.المحظممصر:محصدأمما.،ا

الأيوبيودةعاشورسعضد:اجعسأالتفصيلاتص!طزبد.الجزيرِة؟ء

ص(قتاربدشتأالقاهرة،اسشام:أمصعر؟!شالممالينص

At_ Vt(المترجم).

أنظر.الاناثسوى.لداععثرستةعددهمأ-المععا*رذلمحرل!

،الشيا!ال!فياجماد.خقيق،السابقالمصد؟!اصلى71

ش!فاء:الحنبلى،273ص،3حى،1اهآ.11،سكعدسلة

بفدأد،وثعيدلاظ!محقيوَ؟ايو"-صى.سامى:إعلو!

،لمحمَحم().301.\س!،1!/لم!"ه

حم!!ا-.أ!!ا.،-هنلصعو
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عى

سيفماتولها.ممتلكاتهاودهياء!يةرألاسكمدلابليون

.اللادحكمدفأخولهكلىالكاهلىخلفهاسلىْأ
هـصط

منحفقدحصوأدين)1(هوالدينلسيفالثافالأب!أ!ا

وهاالمملكةوأنحاءالميعادارضكلىألمحدسومدينة-مشق

3)3حsمشيبسوأحمهالثالثالأبنأها.يتبعها)2! Mesehi)

جيميلتعرفبخأسمكاذتالتىالأوأضى!هنحهفقد

ألابنأها.لهاوالتابعةجهاألمحيطةالأوأضىصلى)"،عأ)ع!ث!أبم

مملكةكلىأعطاهفقد!ه(Mehemodoيه!ههمودومالرأبع

الخامسلأبنهبالنسعبةءممتلكاتها)6،لأولبمنجآيص

(2)

(3)

!4(

(5)

)61

.أ!دىأسيروالمعظمثالملهو

لفكانتالى3!المقدلمجتمملكهأخاءكلىيقصد!الموسلعلى

حط!!موفحهعقب+!الطىصحلا!مضثيماستردها5ِإحليبي!!اايد!

.(المترجم)

ذكص!قد،08محياغدأاابوأفظر،فايزمللى-ابراه!ههو

فايز.هلكبأسمفتركَ!*ىجاك

تعرهصالوسطىالعصووفىالمدينة!ذهوكانت،حمصهى

Laشامل،بأسصم Charelle5م!!صملاأو Camelleأما

ى؟ق!ثما!دكشابفىالوأردالبطريركلخطاباللاتينىالنص

إلىجاكوععد،ث!أmاعlaجاهلاذكرهافقلىجيرما!سانت

لهemellaص!تسمىفترف

فترىدىجاكذكرهوقده.4الدمظفرموصىالأضر!صالملكهو

أحول.أ"شاقاenapاة"هلك!سعافاتبأسم

.(م!يزوب!تاهياأالعرا:-ثاالمؤر!!صدسياآمملكة!ااممصودأ
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هثحهفقد(11خذ!أياشأأ"نجظ!+حأ!،)"ثةمهلكيسمافات

ملكيسنل!"أحمهالسمادس"الألمأماثةثأ،21!!3ساومملكة
هـصا

أها(أدطaافي!14بودأسطكةأعطاهفقد)3(ول"شاولح؟آ"نما)ح

أحْولهعلىوكالطآة)كائط)ت(aس!سالافارألسىالسابعألابن

وألفبععرجهماحصانينعامكلالهيقدمواأدطألَاخريبن

هنآخ!ينلاثنينالدي!سي!فخصصوقد.بيزنط)6(

المقدسللقبرنحصصاكاذالذىالسنوىألايرادأولاده

أها.بيزنطألفثلافينقيمتهبيلغتوقد،المسعيحولمعبد

)1(

)2(

)3(

)د!

(6،5

اوفأصأبوأنظر.شاهأ.سلاتأطى!أنورالحافظالملكهو

أ"ء)عول3ملكيافاتبأسمفترىدىجاكذكرهوقد08

.a،716"أ

غ+arغo(1ساكو"اسمفتر!د!جاكعل!ثااطلق

ول.aح،+ه"حt"م!هاكب)1أسممحسصفنرقطدى!اك؟صهدَ

.(الم!ترجم)بغداد-ثاالمقصود

.أ!آ!ا!5((سالأفاهمت)1بأسمفترىد!اصث!اعندمعر!لص

عاصصم!ةبيزنطةألىدمحبةبيزذطيةدهبيةعملهالأص!اثالبيزنط

بأس!مأوروباث!العملةهذهس!رف،البيزنطةالاص!رأطورية

خلالىأوروبا!فمعداولهوكاد!Solidusالصلدىأوا(صرا!)1

الخاسم!أقرنحمىالسادسالقردتهئدالوسطىالمحصورفترة

الخاهسالفرذفىالبيزنطةالدولةبسقوطى.تقريبأالميلادىَعشر

نهائياأ!تفىأنالىتدأولهويقلقيمتهيفقدالبيزنطأخذعشر

قيمتهتقديرالسهلص!وليس.ع!راصادم!!االمَرت!لاا!

القولويمكن،المكانالزما!بأختلافلهلاختلافإلحقببقية

جنيهفصفحمالىيبل!عكا!:قتئذالمتكأرلةقيمحهمتوسطأد

كلالصلع!بىوانالعك:دوسفدصيمجوصدفواحح،الخرى

ن402صم!،1791أ،سكندرشهَ،اشامأتلأد

.(المعرجم
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عى

الخصصةالأموالهضح!افقدعشرالحادىأساشعرأأبحاه

ألفثلا!ل!ا!عنويةقيمثهاوبلغتهكةمدينةلمسعجد

نصيبهمافكاذعيروأفالثعشرالثافىالأبناءأما.بيزنط

1(النيلضروواءهنيجمعكادالذىالسنوىألايرأد

وكان.بقليلىأكثرأوبيزنطألفاربحينقيمتهوبلغت

منألايراداتهذهعلىالحصرلىفى!حتدالدينصلاح

ولذلك.الدينسيفالعادلذلكفىوساعده+قبلى

حا؟الايولىاليتأفرأفىينصبهأذلمجطالعافىلىكاذ

الدينلصلاحسساعدتهلأدالدينلصلاحخلفاعليهم

لأبي!هم+انفحعه!مالدينصلاحأبن!اءمساعدةتفوشاكانت

ضرالسادلم!الفصلى

وووثتهالدينسيف

يغطىجوأدهصهوةيمتطىعندهاالدينسيفكاذ)ا

كانواأولادهللريةاذهبكاذوعندما،لَرهزىبعقالىوأسه

يطرحمرنكانوأمنه!تربونوعندما،لاستقبالهيخرجودت

ممْحنيينوهمينهضواثمالحصانأرجلىاهامأوضاانفسهم

فوقوهوثلاثة،هرأتأربعيديهويقبلوأ،لتحيتهقليلا

كانتالتىالمكوصمئلكالأيراداتهذهم!اطقصو*أ-يبدهِ)1(

المحرحم()اسيماا-سئعراصنىالسكل.-جى
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يفعلوفي؟نوأ.الأرضعلىنزولهبحدالرأبعة،الحصالى

وقتأىفىيزفىلرهمالدينسيفوكا-.عامكلهوةهدا

خاتمامنهمكعلاهـيعطى،قيمةهدأيالهمويجلعب.يعثعاء

يقبلهموكا!،عليهصووتهنقشتالخالصالذهبهن

يرواأنفىيرغبالدينسيفيمنولم.ألَاخرتلوالوأحمد

يصلهكالتوعندها.الشةفىهراتعشرهنأكسثروح!هه

أليومفىيستقبلهمكانوالأمرأءالملوكقبلىهنمندوبودت

الحرأسهنكبحرعددوبها.قصرهص!ألةفىالأولى

القصر.مدأخللحمايةالعالي!الرتجطذوىهنالمسلحين

أثاثوكاد.بقليلىأكثرأوهائتىتقريباعددهميبلغ

التالىأليومهـفى.والغنىالتزأءكليدأ!مماقيماالقصر

ليعسألوأالدينسيصع!ومندبالتر!انيألىكاذ

الىيذهبواك!.قدئرههموسبعبشظمائفهمع!الرسل

امامالمندوبوفيويمثلمنهمحمعوابماويعلنوهالدفيسيف

لركالى.ذلكقبلىلوليعمصهالثاكالوءثفالديرسيف

هنهثلىولكنهسالخدمالحريمم!كبحرعددالدينأس!يف

محرلروأ!كونوعندها.محمد)1(شريحةيطبقكالتسبقوه

ويلعحبويكلمهنأليهنأجنظربهنيألىالمزأخرهعتدلى

فىاحدأهن!فضلكالطالأحطلتهنكثثرفى.معهن

يعهدالدينسعفوكان.ألَاخرياتكلولدألهأنج!بصَ

يكنوفىنهاوعادةحريمهلحمايةأ!الرحام!تالخدمجمضالى

-(المتر!بم)أ،صلايهَيعهالشصأ-لحاء-ثااطفْصونى11(
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ص!

ألاعيليهالدخوأ!وجلىأىيتجرألاوكالت.الخصيانهم!

.1(شعديالىةلعقوبةتعرضوألامنهأستدعاءع!بناء

بطريركتععمليمفىيرغبونأولادهكلالدفيسيفكان"

فقدهاالتىأ!لقدسةالأوأضىكلوالصليبيِنالمقدسبيت

السلاميحلألىهقابلالمالمنك!ب!وومبلغ.ألمحمليبيون

هذأيعجبلمولكن+والصلييينالمحمصطمينبينالدأ!م

لمجيوفيأنلمجبلاالسلانمأدتهنهمأعتقادأأ!لييينالأهر

.(.والعقلالربأوادةضدهذالأنالمعسيحيينفيالكفرةمع

ر!السابمالفمل

ووئيسعهمالحثعيثعيةتاويخصلى

أحمهمقوموانطاكيةدمشمقأوضفىيوجدكالت

وكاد.الجبلىعجوؤيسمىسيدهموكالتالحشميش!ية)إ(

الخنزيرلحميأكيلون،محمديصدقودتلاالذينهؤلاء

شحريعةهعيتنافىمماواخواتهموأمهاتهمنجاتهمويعاشروذ

أفطر:الحشيشب!بةأالاحماعيليةأررعكوةبايحتصفيما)؟(

1.01،8Hier. ,1 ch. XIV, BongarااأأفاJacque devitry

,Speculunn,؟.p ,6301-6201 ;1126 vincent de Beauvai

sةinesكهou؟ Fo1 ntأهde + r3؟أ,I XXXII) ch. 'L VI; Albe

I'"ة118+ه093بم annee

!أضحة.كرالاحمايليةعنهزوحعاممعرفةالمذكوسالتفاصي!

أصمفأ-قرىدىحاكذكرهعمااختلافهاظةصالركمعلى

هالوأ!معيت!مثىكلاتمأمامنقو!الجماعةهده
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لرفىالخماهقةإ!الجبايسكنود!الحشعيشعية؟ن.محمد)1(

الحيوأناتوجودهناستفادوأوقد.المنيعة!الحصودطالقلاع

المقربينالناسصلىالأهراءوكان.بالخ!ةْالموجوبىةالمفترسة

أستخداههمكةرةبسببيخشوضهمعنهموالبعيدينمنهم

وكالط.ممببوبدونحقوجهبدودنوأحياناالقتلاسلوبب

أبراجولهاالثمينةبالكنوؤهليئةكبيرةقصوواسسادتهم

عددلحمايتهامخصصالقصرأسوأوع!هرتفعةعديدة

هنه.للدخولنحصصوأحدبابهناكوكالت.هضهمكب!و

ولابهمألمحيطةالجبالىأب!ناءيطعموبتألمحصووهذهفىوكانوأ

مختلفيعلمونهموكانوأ،ألمحصره!بالخروجلهميسممحوا

.أوأمره)2(ويطيعوذسيدهميخشمولتكيفواللغالثالحرف

)1(

!2(

المترجم()الاسلامىالدينبهالمقصود

ابناءصفوةم!الشبابيحضرالجبلىشيخكاذ،ا(عداويةهم

والصثرينععشرال!انيةبينأعماهـهم!تتراهِمم!تبهالمحيطةأ!الحبا

هبادىءعلىويربيهم،البدنيةأ(!وهسالشجاعةيخهمتتوافر؟ممن

اقناع!معنفضلا،البشريةالحياةوأحتقاروالتضحيةالخاطرة

اللغاتنحتلفيتعلمونوكانوأ.زعيمهملأوأهرالعمياءبالطاحكة

الفروسي!.علىوالتدريبالأسلحةأنوأعكافهواسشمالوالمحلوم

خناجرهبموتلاؤمهمأختراقهيمكنا6محجابملثميندائما؟نوا

وورجح،استخدامها،!ماهري!كانواالتىالمسموهةالحادة

شبخأولالصباحبنالحح!نألىالجماعةهذهتكوينفىالفضل

الميلادىعضرالحادىا!رداخرأالأحماجمليةألطائفهجبلى

-:دراجحالتضلاتصتلمزيد،(الهجرفالخامحع!اقر!أدراخرأ
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رلذلث،ألجنهيربه!ممموفأمره2أنفذ:أاذألهميقو!!نا-

مم!الَخلصر!سيدهم!غمهَتنفيذفىلترإدر!أ،كال!ا

ادخالهملهموببؤكدأهاههلمجمعهموكالت.الأفرأدأحد

ياسيدى)):بالآىَأهامهيقسموذوكالث.أطاعوهأدأالجمة

وبأيةترغبماوفقلكرالولاءا!اعة!ألد!إلى

شمواحدكليعطىسيدهمكالتوعندئذ."طريقة

للقيامالأماكىشعتىفىويرسلهم.لدلغايةحاهمِاخنجرا

الفرأدرهنتمكنوأذا.وجلأىولقتلىمميثةأ!بأعما

مجدأأنتظ!اوهفىلمجدالعملىهذأبعدسيدها!والعردة

ع!نمفضلاويصبحكبيرةوثروةكبرة!أل!قابالوشرفاكبيرا

المحهاهامتأكيدلمجلىسضكرنوحهفأذقتلىواذا.7خرالَا

الجف+رحمط

w..i,هـ1لأ052 ondonل!شهrusaفاtheا*haud, ,.M History oال!ا+،أ

,rd،أ-أفىndولا؟ةأاغم ,.M (i1 n1لما!لأ. ( 1 8 !. 04 1 + .422 ;423 )i

Journalحمأ+ا,dinلأضهلاي!الة،mpحlلألةولi 1 nفيsفيلافىA4ولحع

,3460IX-544ة ,1877 pp!أ,ries؟7عفي!أue،أ(t!ثمنجأث

"،mhridgلأأفى.!ئماi3سه*of،لمكليoاry hisأ"ول)أسامع!م!J3rowii

,7emery!ه11ء*ث!طأ!،حمألأا)!ا"نةجط !.M N ، ii.5798أل!5ْطاا.أاه ،02p

1أْ"nien?مطلألأ/أrأ!اأ!ا،*اJouriiيةا Raiأ(طايهطا،ولاثأus1(1،إ*اعاظ

eفي.أ+30187"(،10.؟-ةثم) serieاثأ5؟?yنج8نجآة(أ

ا(ح!سه*.!ى*ءاععصص؟ءةاسصا+ا.عاعبلببةا0اْصعمعو-عد،"ات!مص!ف.

(--اا!ْ()لحدها؟هاأ-ت!ى-،!.ْ،3.*!ح!.ث،ْحى
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صثرالثياهنالفمعلى

بندأدخليفة

عليهويطلقطاعتهمومحللمحمدخليفةالمعمحلمينسيد

علىيسعيرونالأهراءه!أتباعهصلى.بغدأدأأ(خليفةاسم

فىمرتينألاالخليفةيربرنلاالأهرأءوهؤلاء.وأجد)2(قانون

وأخطأأىعنويغفريسامحعأنإهاوالخلإفة،الش!ر

جمعلكانمثلمأ،الأسلامىالمجتمسعجخاوالمذن!بيطرفى

للمسلحينالعفوهنحوأذأ.المسيحيينمسعرو!ابابوات

خطاياهمكلعنهملمجح!وكانالمسع!حيح!يينلمجاويودالذين

أووأح!لتصبحيرتكبونهاسوفئرالتىاوتكيبوهاالتى

أوضهفى!يمولتللذينيمنحالعفوهذأكالت.صالح!

يمتطىالخليفةكانوعندها.هـلمّوان!ينهلنفوذهوالخاضعين

والأهاكنهكةهدينةفىلحجوي!ذهبجواث!هصهوة

المسلمونيعت!وهاوالتى،المديخةهذهفىالأخريالدينية

محمد،سنةعلأبشعائر؟!ومكالطوطاهرةمقدسةأهاك!

هوويشربويأكلالحيواناتهنالضحايايذبحفكاذ

الكبيربالمجدهتوجابلادهالمطذلكبعديعودثم،ووجاله

م!:كاعحدبسيطأحتلامصمع/دوجدأسَعص!يلانتهذه!()

ent de7111شما 03 ;6101 Vinا.ا.5أ"عأ,Jacquede vitry

0105!رل!*811ظhأ-)الأط rأ!"نجشا!ملاالايه!"أنجأ!Beauv

فى-صذسظر،أ

h.(uالةأ!+أ motلأtة،(Ducange, Gloss need el inffi

.(المحَرجعمأأ،سلا+جةيب!عةإدعمم9لالرهو)2(

95

http://www.al-maktabeh.com



9122

سنلأ

525

!

كثرأيفخرولتالمسلمولتلركالت+!عثيرأمححرولصينلرجا(،ومد4

أوضاويرتمونأهاههيمثلونعندهاقليلاوينحنوتبالخليفة

4لمه)1(يفعلونمثلمابخضوعأهاههويركعونأقدأههأمام

حيعثووهالفالحالهثل.بغدادهدينةفىيغهذاوكالت

كاذهكةهدينةفى.البابوأتبتقديس!الم!سيحيونيقوم

لهميغفوأنأدلّهمنطبوذ!دأتب!اعا!سحلعموذالحج!اج

الأوضألىيذهبوفيعندهاالمسيحيودتيفعلىمثلماخطاياهم

تحدثوقد.وفحثمالمسيحماتحيحفبالقدسالمقدسهَ

.الأشياءهذهعنالمقدسالكتاب

عثحرالتاسحالفصلى

المانيياأهبرأطوولفوددللثالمععيئةألا!الى

قبلى،منحددناهاالتىالمحدسةبالأهاكنيوجدكالت

جم!ةأديرة،كبةكشائعم!،للصليبيينخضوعه!اأثناء

هىجيداهـهزينةوضيةجميلةكبيرةدلييةلرمناولى،وغنية

Premonstreبرهونسمترلديرالعَابعينالسعودلرصاتمؤجرة

د!المحر!ي)إءِأمبمأثصشد!لهانْجد"،إليأصصم!أخةمباهد!)11
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يصالمحسسدجمعية"،(1)لىلسستوشميااهـلجماعة

ناسكلتفضلا،أخرىجمعياتلومن،ألرغسحطين)2(

المسلموفيهزموعندها.دينيةمعيمثعةيعيشولتفىاَخرين

قبلمنأوضحفاماوفقالأوضعلىوأسقولوأالصليبيين

وعددالمقدساقيكنيسةهاعداكلهابتدميرهاقاموأ

وإنماللصليبيينحبهممننابعاذلكيمنولم.أَخرقليلى

التىوالأهوألا!بيرةوالخدهاتالكث!وةالكنوزأجلىمن

م8901عامووبرتيس!مىفرنسىسأهبالجماعةهذهاسس!)1(

شىءأدخالىمعالب!دكضيةاقعا(ص!ءألىالحودةعلىينطو!لظامه؟!

دفبالبساطة!ا!سكالفا!رةالملابسوخمبعليهاالتصوفص

الجهاتأدالعالمكلتالرهباذهؤلاءأفق!طعوقد.-ث،!!

الوسطىالعصوصتاهـ!ه.لبرسرولسعجوزببف:أجعاِ،الحمَمرة

175ص،891!األامعكندرية،اِتهاحضابيهَأِالأأ

.(المترجم)

الكئيسةتاريخفىالهاهةالشخصياتهم!أ.غسط!!أغديحمإيعنبر)2(

فىالأولىدراستهتناهِا!،ء354عامنوفحبر31فىلد-العرله

ألىفأرسلعمرهه!عشرةالثساهحةبلغحتى-ثااستمرهرطا

ص!.هيبولمدينةأسقفاع!ترقدطأأِمادأ!أعلغةاتوأعدسةطى

عشرثلاثةاتجااستغرثالذلىأأثهمدببنة"كتاباحةاعماهم

اوغسطينالقديسماتقدا(ألاعحرا!ى"كتأبكدلك،سشة

واجع:م435طم

,onfessions.اه"!أن!a)ظ:ه London, ;7691 pخ"tinكهAugu

r9،كها،،-ndon,53.19791كى. ! aintءtثقDonald ditw

"n5ا 1 0 ondo"م!أC ، hu5فىول History of، the Christi5هولJack

Wester1n8ولof)لأ.or5!اا Hi9491,نج)ء .p ;194-094 Rus

,Philosophiول.أ79يأ؟".63و، Londo

عنا!غسطينل!لقديع!ىا(سياسعية"لأفكافى:يدأصامةالضاِ"أحع

92ألمحدد،ا،صكنديهَجأمعةأ،داب!صليةجمطة،أظَهطىلِنة

"(المثرجم11آ148--أصط8191لسحه
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عليهايعوفىكالتعمافضلالهايخصصونهاالمسيح!يوبتكا!

حدنفكلاوالعاباالبطاكةعلمرلما.كبيري!وهىايرادمن

ألالمجاوأتيقدهونالذيناولئكلكلىالحرهاذ)1(عقوبةترو

يحصللم!لذأك،ا،تكسةالأها!تهذهافالخلىما!أو

يتمعونه.كانوأ!ا!علىالممعصطموس

ل!ع!يدنا،المقدسةالكنيسةعندمسجدأالمسعلموفيأقام

الذىالسلامبمقتضىالمصاجده!كيبرأعدداهـشيدوأ

ولمءقبل+(م!صاحمعغ؟.أ2(دوأ!علطانفىدلريكبينعقد

المدينةأرالمقدسةالأهاك!كنائسترميمعلىفردويكيعم!

نوعارأقام،اليه!يقربهمالمسلمينيكرموكات.المقدس!ة

!جعلى،خدمتهفىالبعضفأشتغلى،هحهمالألفةهذ

لسعائه،-صاساه!3الخصي!!عينكماأطححاباهنهم

)1(

!2(

)3(

علىأصطحتىا،سطى91الععم!موقالحرها!قرا!أتتطر،ت

أ(سثحعائرىبؤتْأدم!المحردحرصغر!حرها!قرأرأت:د.ِحتُ!

ممْمماماا!فرشأتصعدكرطَ!هساتحماتا.قرأ،الكنع!سةيمأ!قرأ
!ص"صهـءهـ-ساى

كلتا!أ!.المسيحيونبهايتمنعالتىالمزاياجميعم!!خرمهإلايمان

فأالكنبسهَأحمةمنالمحرالفرد!مصيرالجح!بيك!و-الحالت!!

الحرما!افرألتوتيه،صعمضا5الآخرهويكودهعهيتعا!نششع!ى

3د!!،ا!---،اسحاله!أا!د.!:!إصلىأ!!راجح،علعه t

.االمئرحم11فىفمحاش!ية

.(ألمترحم)حصداعكاملىأ.كح!لطا!هو

.74،.h VIII, pءل!**511طأivr!!أكأح.فى!r!94سstoireا،يhttp://www.al-maktabeh.com
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يربوكاذالمسعلصير)1(.عادأتمنكثيراوأتتبعم!

دهشتهم.يث!ومماكبيربفرحويستقب!همالسملطانبرسل

ألىيرسلكالتماوغالبا.وقيمةكث!لرةهدايا!حهموكان

ويرسلبالمثليعاملهالسلطا!ْ،وكان.ءقيمةهدأياالسلطان

ذلكأثاووقد)2(.بهمي!لتقىعندماوسلهمعالهداياله

أعتقادوساد.المسديحيينصلىروها)3(باباأكيئزاؤالأمر

ولم.الأسلاهىالدينيعتنقسوفيالاه!وأطووبأنبينهم

منا!ثرالاسلامفىيعحَقدكاذبأنهأض!اروأرتشاردرملاءألطيقال)1(

العربةمنالععث!يقاتبعضأصهكات؟،المسيحبيسوعاعتقاده

+326صالباويزىمتىأنظر

ف!عننقشهافىتعبرخيمةألام!راطورألىهصرصعلطانالصسعل)2!

نظامفماالفهماوالقمرالمثعحيم!صررةبثامضقوشفكا!،هـيخع

غيرمؤكدةبطربقههصنوجماأفقشهذاوكاذ.ثاراوللاا!وفى

وهى.ماركهليولت02الخ!مةهذهقيمةوبلغ.للخطأقابلة

ألاه!راطوردعاأنوحدث.بفمِنسياالملوككنورضحح!موجودة

عنفضلا،ألمجدليةمارياعيديومممائدتهالىالسلطانصسل

أنظر:،جميعابهمواحتفلالتيوتونوالنبلاحالاساقفةممتمجموعة

.Tritheme,Chronicon Hirsaugiense, annee,1232 M
0436-435.Reinaue,Extraite des historians arabes, pp

با!دأياخاصطَعد!دةلَفاصيلأديشيرالاْخيرأ!تابهذا

المسلمين.والامرأءفردريكالامبراطوربينالمتبادلة

الىفىفىويكارسلىأنالطرفينبينالمتبادلةالهداياضمنكان

محوهرهرصيعالذهبم!ثومركبخيولعدةا!اهلالسلطاذ

منعفالهفاوسلىمضاعفههدألاهللردأ-السلطالتفأراد.فاخر

وجوهرذهبم!سرنرنجهاصمصرشالشامشا!راتوألمح!الهد

ص،أجىالسابقالمصدر:المقريزىإجع.*ي!نارآ،فبحشر

ء(ألمعرجم)2*.

.(المترجم)r(2279124-؟)التاسعجرمجورى31(
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كالت،الام!وأطوولأذهذاهنهتأكيدأمنهملأىيك!

ألطيردددأئما؟لط،أعتنامهايفضا!الدياناتأىي!علم

ومحمدللمسميحييرالمعمعيحويسوع،للعهودهرسلىعوسى

معه.كبببرةخيانةدللصألتالمسيحيودهأعتبر.أأ(للعرب

العاتعحعوولطالفمعلى

لزنساهسييحىوكلنافاوصليبية

تخليصأجلمنيعملىل!فردويكأدتالباباأدوك

فرنسماألىوأهـسلىفأمرالمسلمينأيد!همالمقدسةالأراض!

انقاذعلىلحنهمالأخرفالمسيحيةالأهاكن!الىأنُجلتيرا

،السما-العفومن!وخدد.2")البحا!واءفي!حاالصليب
صاهـصا

ولذأءقبلى)3(ممت!فرنجعيخحكالىالدىشا!رأذرالرحمة

فئالماهرينهـالفرسانأفمجعاذأ!الرجامنكثب!رتوأجد!

!رخوصفأجاباأاعلنهالذفالخطابضم!ألا"ثامهدألو!د)أ!

هـينالدلىانظر.م9123عاميوليوأسل4!فردريكضدالتاسع

المسبشةإ!ايلأعمااكلاف!شودةاعدتْقد.أ-2رف9123عام

الميلادلَى+عشيِأعسحاد-!ااسقر!الىطبعهاتم،فرد!بكفعلهاالتى

)2(

)31

.أج!23:10عا!الصليبيةالحملةلهذهاطىعوةاك!
رط

,512350Rinaldi"،4فى an

ضدماء!915عامكلرمول!هوئمربعدالطاهرةهدهط-ا!

تاي!دالىحاحة4!ألصعئببب!ممِوحمىأثإسافابا-ااجابااأحع

صتما-"-لا11فرإإمحيحه.أصداأ!يساممهفحم!اعلمال!هأ!!إ(عه4-
-!.ممىطصهـط.--س

it
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كوئ!)1(صرل!!هحأث!+الصلمبمهثعبوحملهضم!فرنمسا

7Pierrezهوكلربطرس،نافالوولخطشامباذ Maucler

31(وعمووىهاسونكو!طوأخوته211(حض،بريتافىممونت

وكونجتباووكوذت.(t)بورجوافىودولىمونفووتكونت

V(سانكيرأوكون!تبرهـ66(جرأندلركونعت()فىجوالى

وسادةواخوتهووأولممليرهو!ته)8(كونجتوسيمون

يوجمو!ا)01(ووتعث!أرسوأسونكونتأخوورأؤل19(بوفيؤ

ممتلكاتهأنصفضلاذنوبهلهتغفرالمقدسةالحربفىيشترلثم!-

كياجهبم.هدهَ!درعايتهاط!وألىالكنيسةحمايةتحتتوضعسو!ص

،\بر،8291أقاهرة،الصلي!بيةالحركة:عاشوأِسعيدواجع

.(ج!مالمص311لأص

الرأبعثيبود،)'

.براددكَطحعا(2)

.السادسىعمرر(3)

(t!م1218عامأفع!بهذأتولىالرأبعهيو.

بيير،اخيهوفاةبعد1223عامالمنصبهذأشنولىالثاقوليمهو31(

عاملرهاتهصر،3علىلويسأقديعصحملةفىواشترك

أم.1255

1231عامالحكموتودالخامم!،هنر!أبنالسادسهنرى6()

;jjم2871عام.

وهات،1218عاملسانكيركونتاأصبحوليمابنالأوللويس!)7!

.م1263طم

اقدساختاره،كليرمولتكونتأ،براؤلىبنافاقسيموذ)8!

وهد،غ!ابهالناءالمملكهحكمفىعنهلينولص0127عاملولس

612عابمطت Aكزةدفأطسل!مينضدالمحالثأحد!فى.

.هولضدأكولصَالرأتفنووفث!لهأحد!هو4روبرلثاحمه)9(

59124جمامىبى؟!شفاتعناسثالمؤشخو-أخملف!أ() 0 12 r

ولولمحه!ألأ+18*0357؟؟3-اف!
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صس!

2(سانلىلمدىوبوتيليه)1(هالىدىوهتىملزالتشروبرت

ىدوجاىنانتويلىا"4!دىدرفيليب)3!سييريمدىلواتيالت

أوسيس.فىىلرجيكألوب!فيلأ6(ث!ىوجيرارهوفوأؤا!)5(

اليعثمجيعالط،فرنسافرسانصكلهزلاءكلهعأشتوكوقك

كا.الشمدمبوعاهةألَاخرينأفرسانمنك!يرعدد

هلكأخىرتشاردالحرلصهذهفىأنجلترأه!ذ!بط

لرعددآخريرلتباووناتعنفضلاكيولرنوولطثوذت،انجلترأ

فرنساأيدباروناتوقد.ألانجليزىأفععبأفرادهنكبير

شمهرفىليحركوابأدوأيهمالصليبيةالحملةفىالمشتركين

هنيملل!هاكلهعهفرفىكاصالمجلبأنوطلبوا،أغسمطس

الرحيلوقتأقتربوعنيدها.أخرىدرأشياءوخيولىأسلحة

لهمي!ؤكدالمانياأم!وأطووفردريكهنؤسالهتلقوأ

وسيدموشمورنسىحاآالأولىمتىابنمارددىالثالىشى)11

Anseim,.t.656-أنظر،9124عامهات،مارلى ")11 p

لرأفطمقاهاتشانتيلىطسيدسانلىدفبوتيليهالثالىوليم)2(

hعولنجدوضسع! e1،ح uأثناءا(المقدسةالحر!بتا،!ا)أكظبهلف

يالصحماون!صاسالفوالكماب.فلسطن11نافاهلكبحئه

الصعورى.لىلكتابفرفسيةترجمة

شهو،كاوفىدىأمعم28الفص!!فىبعدفيمالجهيطلق3()

امموةهععشرالرابعالقرنالتتحالفتالتىكارلىأمرالىيشحب

فيجى

ألىلريعم!وأفقواالذي!الفرسا-ضمنحرأنفيا!ذكرهها:فقكان4()

أاأ؟أأهحم4ع!معحءول015**+كام:انظر،ا!دسةأضىفيا

.28الفصلفىكضحسوفصهاوفقأ!لأسرفىوتع!تد212

رسى-صيدأ!أِملفوااوهوفوأهـا-دفأفيبجاف51(

ةصععدالمسعلم!-أيدئ؟!أِسالفاهدا.هبم)6(
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أجلوأاذأموتهبكلهساعدتهملمشاكتهماستعداده

فىفسعاش!عبحم!الباودرناتحمحولما.عام)أ!لمدةوحيلهم

علىكانوالأنه!مدهشتهمثاوتالعرضبهذاوحجاجه

وممالةعلىوودوأبينهمفيماأجتماعافعقدوأ.الرحيلوشعك

الحصولأجلىمنآخوأعاما!تظروذسوفبأنهملردريك

ووها،ام!وأطورهنلأهيرمنوبحرأبراكبيرةمسماعدةكل

جموعباقىوعلىعليهمتجلبسوفالتىالخسائروغم

انتهاءالصليبيينوجموعالباووناتانتظرولما.)2(الصليبيين

فردويكه!وسالةتلقواالرحيلموجمدواقتربالعام

هعمعتح!غيروأنهللغايةمشعغولاكانأنهفيهاأخ!رهم

يذهعبسوفآخ!راعاهاأنتظاو؟أوإدواواذامعهمللرحيلى

فيماأجتماعاعقدواالباووَناتول!!تأكيدب!كلمع!م

منيهدفألاهبراطؤوألطالىمناقشعاتهمه!توأنتهرابينهم

ووأءفيصادرتفرقهاالجيوشهذهأخرأتَعهمالتأجيلهـراء

هىيخرجرأل!درحتىلهملصدأقتهالمسلمينلمحاوبةالبحار

الىبرسالةالباووفاتوود.وسي!طؤلسهسلطانهتحصَ

هذأهنأكرألانتظاوأهكانيةىمتفيدألاهبراطوو

الىالمندوبدرذهب.عليهمقعمقدالتىالخمعحائرليتجنبوأ

باووناتأجتمعوقيد.الرديسلمهلمولكنهفىفىويك

كررفوكرلاير!صيشالرالىالرمعالةهذهفردريكا!لاصرافىسايم!)11

واجع؟الخطابهداولمرأ!ههَ،م1238عامفعداير11ث

.3ثا ( I".!ناأ.op!!.طاادأة-أ،thأa(إلمترحم)ول.

.(جمهترأ1:عضم!ثحصل!بي!-"ا+-طقثسمودأ(2)
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أغسحطس.شهرفىماوسيليافىسويافرنساهـسجاج

+أدا!أأحبوو!لىعلى!ممايالوهبساعثرهنهمالبعض!ذهعب

نافاوهلكثيبوه!كلىللسفرالمعدةالمراكعبأستقلىوقد

الحجاجكلى.ذكرهمالسابقفرنساباووناتو!عظم

قدعأعدتوقد.!هاوسيليافىكانرأالذينألَاخرين

لها.الرياحممععاعدةمنللاستفادةللاق!لاص!المرأكب

والعض.فقرهمبسعببالفقرأءبعضالرحيلعنوتخلف

يصلأدتوقبل.للعثحفاءتماثل!مولحين،لمرضهمالَاخر

المعسئوليأخبرهمبيومينعكاألىالحجاجهراكبأسطولى

بريةعاصفةيوأجهودطسوفبأنهمالدفةادأرةعن

بحريةجزر!فبعضهاعنالموأكب!رقتوقد.شمدلجىة

ولك!وس!بينا.وكووسيكاوصقليةق!وصفىمختفة

ثم،المراكبهذهم!لأىشىءمجدثلمالرببفضل

وعندها.الحاصفةتهدأحتىصقليةفىالمرأكبترقف!ت

وواصلوا،وأقلعواهراكبه!مالىصعدوأالحرالهدوءساد

المعتيدلة،الرياحبمسماعدةعكامدينةوصلوأستىطريقهم

فأقامكثيرعددهمأنأدكوأالمدينةفىأج!عوأولما

خماوج!ا.ألَاخرأالعضأقامبينماالمدينةدأخلىبعضهم

بعدوألانتعاش!الرأحةه!قسطاأخذوأوهكذأ

الذىأ!بيروالحطرالمتزأيدوالخوفالشمديدةألاضطرأبات

البحر.ع!وب!مأحماط
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053

!ى

نوم!واأولفىىالفصلى

دأودأبرجالمسعلموبنحمطمكيف

عكاألىكبرأسطولبرصرليالمسلمولتعلمعندها

المعثعاةلجصعبس!جمةفاجتمحواحولهميحومالخطرأنادكوأ

ىأبهايجدواظمالمحدسهدينةالىذهبوأثموالمحرسان

لر!ندالود.برجالمسحمىالمدينةبرجسوىمعقلى

بابناحيةهنالمدينةخصينفىأبدأقدالصليبيون

بماصغيرةوأبراخأسوأووبناءأ؟عَأحول+5أتيانالقديمم!

و!ن+الن!وعاتم!جصرهاالتىالأهوالى3شالديهم

الحيطامووضعوأوصولهمبمجرددلككلىدمرواالمسلصين

وهاجموهداودبرجاداتجهوأتم.هناكالجبالىأحطعلى

افاسهنقطيلةفئةعنهدأعْوتجد.جانبكلىه!!!

المسعلموذجعلىممااستطاعتهمقدرعلىبهالموجودين

فودويكنا!بيكنولم.البرخلّاركينالوواءالىيتمّهقوهـل!

والَالاتدرالممسلاحباللحموأهدهبالناسالبرجحشدقد

كلتماماالمسلمونأدوكوقد.الدفاعأساليعبحملى

طوللابهالاحمفاظم!لممكثوأ!ت3اتوأدهـكواالآمووهذه

تعممليمعليهموعرضعوأأليهمفتحدثواالتجهيزردىءلأنه

ماصلىولنسائ!همفيدرلادهملهميسمحواأنهقابلالجرحى

احد.لهميتعرضأتكلت*3وعاقيختيرحيلواأنبمتلكوذ

بينهممعركةثىاهـتلوأنهجيدأيعفمودتالصليبيون؟-
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يضطرودتشسولمح!الهربصيتمكثوأفلالمسلم!!:بير

ا!عليب!يودأوكا!.ي!قتلوألاحتىأنمسهمع!تفديةدفعالى

!عالدفاعه!تمكسنهمعدمجيدأيدكيودتالبرجبداخلى

هايوملف3وأتوالطعامللمياهأفتقاوهمبسببأنفحعمهم

بالسيف،يقتلوأأوجوعايموتونأوأس!يسيؤخذون

عليهمالمسلصوبطعرضههاكلقبولىعلىتقريبافاتفقوا

وأوسلى.جالخاسفىصطجاتهمصلرل!جمواارجاه!رخر!بمأ

آيةهنوحمايتهملقوصيلهمرجمالهمبعضهعهمالمسصلموذ

المسم!لحولتاستولىولما،حسسنةمعاملةوعاطوهم.أخطاو

الحديدلصهرعمالاالحسالىفىعيثوادأودبرجعلى

كبيرةألاحجاركميةوكانعت.البرخبضاءفىالمسعتخدء

ساءأهحنياالرجالج!مموكا!دهشةأثاوتلدوجةجد!ا
.ء.كما

بعضهاهلتصق!ةالأحجاووكانت.والج!وهوالأحمينتهتينا

ول!ذلكجا!بما.كلم!حديدبرأسطةبحضألى

ممكنوأحتىكبيرأومجهودأطويلاوقتاالهدمعمليةأستخرقت

بنائهمنذتماهامتماسكاظلوقد،كلهالبرنهدمه!

التىأيضاوالحربالسلمأيابمعاصرفقد.هدههحتى

و!والمحمميحي!!العرب،والمسلمينأليودعهدفىقامت

.هيلافىية)1(9123عامهذأوحدثالأخرىألمحناصر

ابو،044كل!"العربالمؤدرخ!!مقت!فاث)أ:لرينوطبقا(1)

،كزةدالصليبييما!هزيمةبعدهذأحدثوقد.115صأفدأ

المقدسبضتأسوافىحطمقداسكركأام!ل!ددأالناصرالملكشأت

اسصعسأهذاحت!!إجدأيهأص!هوحمو*اكا-الذف*أ*دبئسبر

7+
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!

كرأم!وأطودر،التاسة!جريجورىهوورهاباباكالتهـحين!ئذ

المقدسةالأوأضى؟لابرشوبولياوصقليةالماثياهلكووها

)2(الرابعل!يسفرنساوهلك.فريدوفيأأ(هوبالقدس!

بلاتنيحىوكوتَنافاووملك+إ)3(هنرىانجلرَأوهل!ك

هنرىالأساقفةووئيص41(وثيبووشامباف!ابرىصاحعب

.ل!فى)ْ(دى

ولط:وأJالثماالفصلى

لحصارالذهابأسجكمنالصليب!يوفيأجتمعمميف

عم!عقلال!9

بمعرذةدأودبرخنخطرمخبرعكافىالصليبيودتحمع

نالوا،!عندهاشمديدأحزناهنهمأ!ثيرفأفتاب،المسعلصين

وحلتهمطوالقاسى!ابعدالرأحةهنبسيطاقس!طا

مدينةدأخلوأحدايوهايشظرواأتالباروناتأتفقالبحرية

الثال!فردويك(1()

الناسهصمالوبسهو!نافالمفصو!!المؤو3سهوحدتْألهلبدفى(21(

.(المترحب)ء(1.271-22أدلا

يفأساا!نرلمحا(31

ضأت؟ثبعو(4)

حتى3279عاءصصمراساف!مْةاِئيمملري!!إفاضافأصرف)5(

.21!ا.3عا

VI
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حس!!!الطاوقةأممصليبي!!أأجاهـهـناتأكلىلمجتمعحتىعكنا

ييظهرأحتىعمله3يمكضفيماللنظرسورلياأهـضناتبا

اجتمعالتالمطاصيوماس!وعئكها.المسيسحيينشعجاعة

صفتنافاسملكثيبومنه!م.فكالت،أتوأاليذينالرجالى

سبقالذينالَاخرينفرنعساباودرناتكلأأ!شامبا!د!ا

هاسونفىمم!كيونتبر!اقفىى!أيخر،أ!ائ!مفىكر

وئيسرر)2!البطريرككانالحرووأءهااوضوم!.لموتجهما

صاصبطجوتييهكوشطعكا)4(وأسقف31!صوواساتفة

())1

))2،

)3(

!4(

كانت،!أغناهافرنساكونعَياتأهمص!شامبالىكونتيةصتعتر

خمسمهمأطيا،دتثعضالثاكالقر!متصفلفتتأفط

هـيثيلى،بوسسحِالت،جراندبريه،جرالىهىرئيسيةهقاحلعات

؟!بمفىحضد.ترجمةطجوأنفيلىحنط1هأيمصاشاجه!.!شفس

+(3المتر21فىص،8691ألمحاهرة

ث؟.فلحمط!!ثبطريركايعثماالعامهذأر!يوجدكا-

البابا!أختارسب!رش!ه!!تاسعابعادفماتقدجر:دأصبطريركا

يتوتلمرلك!ه،لهخليفةنانتاسقصووبرتالتاسعجرجودركُط

فترلى.د!جماكالعخالبأ!أبطابعد0124عامألا

1صTجى،"الشرتي!!المصيحي!-9لكتابطبقا r 1 Aكالت

فديييفأ!داطثمع5ِ-اسالةأاصلمرةصورأساقفهلىئ!يرسيموت

أ،سقفية1الرظيمةهذه.ص-قبا!اثع!صبهد!شفاسرجيس!

.عديدةسنواتهندكانى

13،صم3جى"ال!ثع!قييرالمسيحي!-9ممتابحم!سب rكاذ

حعى0123صافعرةالىاسكاأسففاثا!نواس؟!41!د!لص

1344.
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orr

!

ثوتردام(3أسبتاوي!ة)وئيعم!،(\المدمدؤفرساذ!وياْ ئمعمها

تناقشوأ!ااجتمعوأولما.أحمائهمنعرفلاأخري!بالمانيا

وقتئذيتفقوألمولكعنهمط!ويلةمدةبينهمفيما

أليومفىأخوىمرةألانجماعالم!العودةوقررلرأ

علىكث!وةهناقشاقطبعدأتفقوااجتمعوأولما.التالى

ولتتمتعكا!طلماعلسيهاالحصماووفرضدهشقألىالتوجه

هكنتظةكاشتطاخمهاع!فضلاكبيروفصاءكبيرةهمساحةمن

()1

)2(

م!أ.أ-1244)233برخوكردهاث21هو

هم!ىهمأعدا!يهافرس!ا!بأصمأيضالعرفالجماعهَ!هذه

برئاسةالفرنسيينالسادة03!تححمعةبتكويت+اقامطفرلس!!اصل

؟تالمسيحي!!الححاتَحم!ايةهدفهماعط:أصضحبابايحزأدفهيو

+الأعدأءمحاربةعنفضلا،سليماذمعبد،حمايةالمقدصمسط

سليما!هعبدنجواربهيقيموفيهنزلااشافألجدشيم!الملك!أعطاهم

1عام 1 1 Aحشىبعدفيماالج!احكلةهذهوتطور!هـ+ثطأ2ءبرآ

أنظر:،الصليبيةالحروبتتاس:بأسهاخعف!قركطاصبحت

,LaCroixنجCroisي!4ح05*!أمنج15",87 Lachevalerie et le

.onلىnهLلما!ئج)ثه!ع5أThe story of3 + Jerول؟oظ.p ;022 Wat

191.أ04؟!المترجم) ,2 p

يحك!موكاذص!ثورصاحبالأوأ!هرمالتاى!ئوهـ!د!كولرأدهر

1م244عامحعى9123د!وليومنذ

أسبماريهنموذ!اخدذواالذ+-ال!يوئولطالفرسان:بم"المقصود

تأسيس!يرجع.م9901عاماسثعأتأالذىاوحماالقديم

بقدومنموهازأدوقدال!ثالثهالصليبيةالحملةأيامادالجماعةهذه

ألالمادال!فرساذيعف!هـلأ!م/7911395عاما،لمان1حملة

بثمأساعثاأنوسنتاجاباأأعترفسقد.بلادهمألىالعودةوفضوأ

أنظر!،سالدارلةالاسبارلهجماععىهحاهعس!ملهكه!مه

toryاsثةلىes)3لا،7ا،5 o،1 t he cr+ uكهi man; A H i1محا nول

."5111.London,,6591 t

لمترجم(إأ
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هب!!لرو!أ!ل!كتثم!صيبرةكنوؤطعِيههو!لو-ثابالناس

تحصيعا-ثااخنية)1(لهدءاعسقلاتأيقصدأنأببهاأصذهابأ

لتوائهادمشمقادؤحفهمهعايواصلوأئمعليهأوألاستلاء

جميععيديومتحركهميكوبتألىوأتفقوأالعديدةكنوؤها

العمميوففسلواانفسهميجهزولتوأخدوأالقديسين

نفسهفردكللرأعدالخيوله!ه!ماؤوأىوا،والسعكاكيه!

اليومحلىوعندها.قددصتهحسعب!يرأمهاأحسنعلى

خرجوأالمود)2(صعيدوهوأقدبسينجميعلعيدالتالى

؟نوأعسقلاذألىالموصلىالطوية!فىشساهـسأجميعا

ألافأهـبعةعددهموبلغعديدةصفوف:شظمين

عددك!وةووغعمالناسه!كثيرقوتحدعلىفمالرس

تدمنهمكثيرافالتأبطالىهـفرسانمشع!اةم!تالصليبيين

هعهمبمذ+عليهتعودهملعدمالطريقدفأقعحبأصابهم

حماوجوديتمنودكانواالذ+تالاشرأثالعصادةهنكث!ر

عليه،أهتعتهموحملىالركوبدفيح!تخده!ونهمعهماضافى

العحرصاحلىعلىفلسط!!أعما!هن؟أصمامب!امدلنهعسملاذ؟()

المحلمولتبملتالضمامعرو!!لهاسيقاتكلج!ي!كزةليه!المتوسط

شهواحسعماقيلاهماحمهاأشفت00فبثاالئغرلحرادةتمامايرابطو!

،أح!:،الح!محمة95الحجاهوالسصقيلىصأوالس!را!ىص
Lر

،122ص،حى،اللدأ!مجم:الحموىلالوت

ء.-1ا(صغد
سع!ر،.الب!أا"مكنةااحماءكلألاطلامرأصد:ادكى.+

04"كل2حى،5491مكنة،البجا:لىمحمدعلىِ"خقيق

"(اطترحم)

لوفص27(2)

Vt
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صى

تبقىاقلعةهذه)1(شفىالحجاجقلعةألىجميسعأانجهوأوقد

مناممرالمصعرأهكانهملمحدمأخرينوحجاجعلىLهـوبرت

حتىوحلتهمالَاخردردتدرأصلثم،هرضسهمبسب!بهذا

.أيامأبعة:ثاوظلوا،يافاق!لعة

والصشربرنالثالثالفصلى

الحربأألىبي!ردفالكوشتذهبكيف

الجيع!قأنجواسيعمهه!2()دهشحقسلطانعوف

عليهالستولىدمشىَناسيةطريقهي!واص!!سوفالصليبى

منحصاوهاينتظركانلأنهونظراعدسحقلانحصاوبعد

لحمه!يسعتطيعماب!كلىلمجهيزهاينسىفلملآخريوم

فىالموجودينالناسمسعتلزهاتبه!دفاءوَألاتوسلا-
ماممرطحمما

تادرفردكأيسعتعدبأنالمدينةسكاذكثيرأووجاالمدينة

المحيطةالمدلطمنلمجمعوأأذمنهموطل!ص.عنهالدفاء
!ما

والزسفوأفبيذوأفععيروالفولوالبعمملةوالحشوفانالقمح

هنكبيروعددوالمحولاذوالحديدالنقلىعرباتكذلث

وحضر.مدهش!ةبطر!ةمحصنةالمديندة؟ثعت.الماشعية

بنائهافىالتيوتوذ:الفرسحانالداويةفرسا!ضرعضخمةقلعةهى)1(

سأجع:،م1218عامالكرم!!جبلىجنردععليت!

.!المنرحم)Runciman,ثم03أحأهـ115أفى.ح142

.(المترجم)أ-طاعيلىإ!صافىالمئك21(

لأ5
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ص!

،كانواممنالمجاورةالحصونسكالىمنكعرأليها

ص!خوفهمبسببأماكنهمفىالبقاءيستطعون

وأوسل،مستلرماتهمح،معهمأحضرشأهـمد،أ!عليبيينأ

3مععماعدتبطلبأصدقائهسالىثمشقس!ا-

القادهبن.الصليجينضدتمامامج!زةهدينتهأذثريخ!رهم

لرجلبي!نهمسوكانأستطاعتهقدصع!شمكلفساعده

البقرهىكبيرأعددأحمعوالقوةبالةوأءيتمتعكب!ر

الأخرىالمجىأناتهنصثيراوالجمالطوالتفاحوأبهوس

المشص!اةم!المسملم!وجاتم!كثيرأأخذ؟.كالث!رألى

دهشق.امأ!هتجهاهؤلاءكماوأسعلىوساالفرسالت

الصليبىالجيثم!أدتوجمرفواال!أحدىفىليلةوظل

بربتادهـكونحساهوكل!وكبطرسأبلا!وتم+يافافىمعسكرأ

وأسعلىفخرجكبحرمكسعبأحرأؤهقدووهفىأف

فىجمعهمم!!طك!مسسلحينهـأخرينالفرسأدطم!هائتى

الطريقيرفمدونممنبعنى!صحبتهفىوكانوأحدةليلة

الىالتالىالجومفىوصلواحتىالليلأ!طوأحمياوساووا

الكونجتتسمموقدالكمائننصبوأحيثالأهاممنأحد

ألَاخرمحعاعدةمنهماأىتمك!بطريدقةقصح!تألىجنوده

خرصاالشممسأشرقت!لما.الخ!طر!طهعندها

فيهالموجودبالمكانوهروأبهاالموجودي!القلعةممتالأتراك

لريتالىدىىهوكلربييرالكنوسطلمحهمولما.الكونت

لمحاوبةجيادهمصهرةرععساكوههوأ!الحار!اهتطى
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جموعهعهالذينهـاللأترأكالأهرشعاهدهـعندها.المسعلمين

لاستولواضدهمالمعركةدخلوألوبأضهمأعتقد!االصليبي!!

لاختياوبعضهميستشميرونأخذوأولذا.عديدةغعامممعلى

!ملمجوزتهمهاكلتركضرووةالبع!ضفرأىالطروَأفضلى

أالصليبيولأفيسمتولى،طريقهمروأصلواوأنلراسلابهذانم

دونلرحيل!مكع!رةفرصةهناكوتكوذالشامممهذهعلى

يتمكنونفسوفمعهمالاشعتباكفىرغبواواذأصعوبة

عارضبينماأفضلبصووةاذفسهمعنالدفاعمنجيدأ

دونالرجلأ!ارهنأنهورأوأالرأىهذاألَاخرأ!عض

عيحماكريملكونطالماللصليبيينقاضيةضريةتوجيه

تأبينهمفيماواتفيقواالصليبيينعندهاتفوقمحسلحة

هغانمهم،صمحبتهموفىيذهبوأ

فسوفيمساع!هتهمأدتهدفاطّهه!شيئةكانتوأذا

النافىالقمعمميرونالمسلمونيكنولم،عنهموغمايذهبولن

بالكمائنأيضايعلموأولم،هناكالموجودبنالصليبيينمن

الذينهؤلاءألايروألمأنهمأذالكوشطلهمأعدهاأقى

لمالفرنجعددلأذمسرووينوكانوأ،الكونتهعكانوا

كانواالذينالمسلمونزأت!فق+يرهـتكانوأمارفقيفومهم

ألَاخرالرأىعلىوشجعانماهرينفرسالتبيخهميعضمون

حساهلىأما،أهتعتهموهعهمصفوف!أقسعهم!ظموأ

ناحيةالمسلحونتقدموهكذأ.المقدمةفىفكانوأالسهام

ألم!ثركانوأالذينجموعهمهعالأم!روخدثالصليبيين
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سئة

53!

ص!

ذ؟،المحركةفيهتضدأأ!المشظرالمكاتفىوجدرأةخماصكة

بشجاعةأماكه!مفىويحثبتوأجيدايحاوبوأأنيرحوهم

!يمكننهمبعمميطلشىءالمعركةهذهأنلهمقالى؟.لوعغف

الكنلابهثلىويقطعوثمويقتلو3هنهموجسالايأسروأأدت

المحعليبيينهنالسم!اموهاةأقتربولما.تهاجمهمالتى

ووجافابريتافىدىالكونمساجخرولك!مضكيثيرأأصابوأ

داالتقهقرعلىلرأجبروهمالخيولىبمهمالووضربوهملمقابلتهم

وتم،القافىهةالمحأوكفىكثيراسيحدثهامثل،الوواع!

الضعيفةالأماممتأحده!فاجاؤهملأخمفائقةبسرعةهذأ

فقدراوكذلك،الهبممالحركةعلىهادوي!غيرجعلهممما

!معندهمكانماووغم.المرمىتصويبفىمها!تهم

المسملمودتوكاذ،جيدايستعملوهافلمهـسيوفأسلحة

ويحودواظهووهميديروأأفمفابدأحتىأ!اهنايتراج!عوذ

شجاعةسواسوذوعممعاممرهدىواؤلىوأظهرجاؤاحيثهن

الكونتلقت!درجنودهالكعونتهذا!جودلولاءفائ!قة

باعدادمكلفينكانوأالذينأها.أسرأوبريتالىدى

ووأمم!الم!عركةهذهعنشىءبأىيدووافلمالكمائن

فىالمسلمنوأذ،كب!ؤخطروجضوبهأذالكعودْ!

جنردهفسمعهالبوقفىفنفخيرغبولتهايفعلواألتإمكانهم

فىكبواهستدعينأنهمفادوكوأا!طئ!عندكانوأالذين

أثاوممابعثمجاعةالمعركةودخلوا،معمع!جمينوجروأخيولهم

وحدثتطويلةفترةبعنهمألاشتباكأستغرقالأترالثدهشعة
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سنة

536

صى

فاقمنهماأىمعرفةلمجنلاأنهإصدجةعديدةخ!سائر

الىلمجسوهوبواالمسلمينثهلىهـتفرقالخسمائرفىالَاخر

غاظينالليلفترةقضوأوهناكالحصنناحيةشإ!طادمشق

يطاودوهماخذواوجافاهـلك!هغأنمأوأسلابأ!ع!

راوقعوأهنهمكثيرأوقتلوأالحصنهعهمدخلواحتى

وعادوأكسعبوهاالتىالغنامممعلىوأستولواالأسرفىالَاضين

الصليبيوذوفرح.أخوأنهميوجدحيعسايافاحتىبا!ان

درالمزفيالددرأبم!المنتصرينمعهمأحضرلماكثيراهناك

تجعلهمالتىرالأموالى،طويلةمدةتكفيهمالتىالكثيرة

منكث!!الكوشتوقدم.بديشارينالعيشش!إءكلقادوين

لعدمالَاخري!أغفعبممادرناتهبالىبعضالىالدواب

ألمحاوتجلبسي!ئةأشعياءفعلوأفقدولذأ.هخهاأىمنحهم

الصقرأءهنكثيرأالسروووجمم،المسييحيينعلىوالخساوة

هعهوهنالكونتهنوصلتهمالتىاللحمكسمياتبسبب

هنالجصع!ةيوبمهذاكلوحدلمحت.قاسوهعمالهمتعويضا

.ماوتين)1(ساذتعيدبعدنوفمدرشعهر

ذألمج!وكندئذ،مارس27يوءافى9123عأمالضص!عحدلعَه)1(
حما-صا"

عليهوبناء،جمعة!رمالعصنةهذهفىمارتينا(غديسمعيديوميكو!

بعكتمتقدتكونسوف23اعص!افىالموجوإةأضقا!يرأهأ!

1قيإفقسوفاجةاضاأالجمحة،العيدهذأه!ابامثمانيهَ Aنوفمبر

حملةحادثةكزةهزيمةأث92الفصلى؟!بعدفيمالرلىسودص

لمجدلعكا!ةحكايوعإضصناطبقاتمتقدبريتاددلَىامموتأ

صأيامسنهذبلأىصو!بر12الموأف!ثقي!!1ماساتالقد-
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ول!ماوأأوألمج!الفصلى

نج(أ\بابليودالمسعماهعددكانم

المسلم!تالأمرأءضمبنهصرأ2(فىبابليونسططالتكاذ

3(يلأسموأضفىالصليبيينبهاجمولتكانواالذي!الاَخرين

ألعارثثخطأيو-رر!ضدممد-موكل!دىلطرسجهود- سى

حم!ثتالصليبي!!هريمةأ!شكهعاكليحم+أالقزن!!احد!

يكودهذأولعلى.الفصلهذأفىالمذكورةالمعركةصثأسحوعبعد

السالق3د8صيز!2البامتىذكرهأررفأالخطابومؤكدا

مورحمنا!معفونتاتتروادلىأللىتأ!قودد.أليهالاضعا!ة

عيديومهولوفمبر18ر!غزة!زيمةوحدد،92أفصل

؟فمرأالنصهذاكعذطثنصححأ!مجبوكالت.!برايماقدي!ا

أنظر:،مارت!-سانتالقدي!لعيدالسابقةالجمعةيومهن!

1 .S Ludovic ,i His. de،ه(،!ه!مةث!؟انج8،ألأبمأ!?C.itiiHauri

rance,011**.ة2.0و8َ2؟ل!

)1(

)21

)3،

عصرلجهارإسمو!البيزفطىالعهدفىمعهحعاصمةبابليوذكالت

ظلى5،المقوقسالرهماقالحاععلىأنتصرأتبعدالعا!با
هـسأصاصا

كل!ه!امصمِكلالأسمهدايطلقو!الصليبيوذ.خونالمؤ

إ.أالمترحم

الملكابيهسفاةبعكمم!حكمقيلىوقكالثالىالعادلالملك

124+عامحتىالحكمقسأسحمرم1238عاءمحمطامحاما!ا

مصاروصي!إط!ولاشاشتعالى3كأأضحجبهمنهاهرا!استاءعندها

خمأعصماطاأخا.منهلدإ،سأستدعواعزلوهعلعهفمبضوأاصهالد
.ط

3عاشو!سعحدأج!أ!124فىعاعقتلْهقرااعذىأايوشىالدىْ
-هـطاص.-س!

:أسصببا!أأسدىاجما!21كل،!المحالكالأيوبير-

121صم،2--،6791يةألاسكندا،سلاميةايأمصر-انا
سا/!طس

!(1"لمترحم

ايمرحم()أشصاءأبلاد-ثاإممع!حود
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سط

owv

مى

ثراء)1،.لىا!ثرهمقوةأشكهملرهو

الأولى.بابليوناسمعل!ايطلقهددثلاثةهناكوكان

وبخى.12ساناوإحقلىكالطوهن!اكهيزوبيتأمباأوضفى

بابليرنوكاشطالسماث)3(،ألىللصعودبرجاالسلطالط

أحدوهويزوبيتداهياأوضفىيجريكبيرفكلعلىتقعهذه

.شوباأإ،(اهىاَخرنصوعلىالفرأتدرأحمهالجنةانهار

.((()ْبابليودطأنهاوعلىأ)دأودمزاميرفىيقالىهذأوعلى

اليهالرجوعيمكنهاوهذأنصرنبوخذبابليونملكوكان

.بالانجيلى)6!الملوفيكتابفىوقراءته

أعهاكانأالعضوقال،مصرفىأفانيةوبابليون

المدينتانوهاتان،مصرفىاسرأئيلبنىوجوفىوقتممفيس

وأوجلأىيسسكتثمالمتماهامهجووت!تواصبحتادهرتا

أنوأعقسكنميزوبيتامياأوضهنالمكاذهذأوفى،امرأة

وأبنهمححدالكاهلالمكشخصيةب!!خلطقد!المؤ"أذيبد؟11(

ذأعنهمعروفبي!غماوالزا،يالقوةالأ!يروصفضدماالثافالعادأ!

أدتبهمايلأهربلغحتىعهدهفىبالحكميستأثرذايوببىاهرأء

.!المئرجم)توضحهاوفقيعزلوه

لهذأالجنودالجزءيشملوكانبابلىأوقديمكلدافىاسمهوالسشار21(

.!الفرأتدجلةضرىب!!ئلمِالا

(r)بابل.برتهو

حز!اقيلىبرؤيةسثعهور،ضامارأجومايسمىضابورأسأوشوبار-ثر41(

،ا!راتتكلقلصس!ميز،بصِتاهيماتثرمحرىيحبر

.(1)يةآ،361الحزأصهـ،)5(

2بهَة؟!رأبعا!عسلى،1!أطلوأث!ضاب)1( t،إشع!ياءْ؟2د

.:أخري!ت27أفصلىأفىمياْ،2يةأ،!4أفصلأ

81

http://www.al-maktabeh.com



9123

الاسواوأطلالعنفضلاوالثعابينالحياتمنعديدةس!

قبلىم!العططانانشمأهالذىجال!رفىموجوفىةكافتالتى

فيطلقالثالثةبابليوذعنأما.)1(الأرضهنالبقعةهذهلف

القاهرةهىالبابليوذوهذه.)3(الجديدةبأبليودطاسمعليها

القادمالنيلىضهرعلىوتقع،بابليوبطحصولطتوجدصث

مسافةألاسكندويةحتىالجديدةبابليودطومنالجنةهن

!م!ابابايونهنأياملرأوبعة.الاقدامكلسيرأأيامثلاثة

مصرأوأضىصلىالجديدةبابليونوكانت.دمياطحتى

سورياأواضىمنك!ووجزءبهأألمحيطةالأوأضبىصلى

.السلطاذ)3(هوواحدسيدلحكم!خماضعة

نو:واالحأممم!الفصلى

الصليبيينأضدجشعهال!سلطانأودلكييف

هنكبيراعدثيأأنالحعلطانعرفعندها

جوأسيسعهأفضلىأوسلى،عكاالىدرصلقدالصليبيين

امحزوعندها+وعددهمأتجاههمعنويبحثوأالعرفوا

الصليبي!ألىلرأخبروهسيدهمالم!عأدوا-الجوأسيس

.اضن!!أمقدهنهاقعد!دةحيوأناتأالمكاهدْافىيوجد)1(

.4دص،01فصا1برلىالع!حو:لى.الظر31(

ص3بر،الثعر:يمتار،فترفدفجاكهممأخودالعصاهذا)3(
http://www.al-maktabeh.com
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سن

538

مى

ج!زوعثدئدْلحصاوهأعسقلادناحبةيتجهولتسوف

المشعاهالرجالم!جدأكلببرأعددأالحالفىالسلطان

الىالقيادةوأسندالحمهامهـوهاةالفرساممطومنالمسلحبر

ءوجرىماهرفاو3!وهو،الاقوياءالاغنياءالألرأكأحد

ويجهزأتباعهيعدبأنواممر؟.المجط)!(ملكواحمه

سلمهوذد.دفاعاا!ماوقكوذبالسعلاحوهلاعهمحصو:3

يعاملوأهامثلىليعاملوهالي!هافيهب!هةك!!ألىخطابات

علىالصلييينمعالقوةيستبعأدأهره؟،لفسهالعمملطات

بأنهعهم!و!يعا!انأموهكذلكأستطاعتهقدر

يقعونالذينأدرل!ئكباستثناءجميعاالصيبيينقتلىلفيتفانوا

الىأوب!ابليولطالىمقيدينأوسمالهمه!فلابدالأ!رفى

بالفعلىواحضرحياتهمطوالسجنهفىليظلوأالقاهرة

الملكوتفقديرغبكاد!طاوعاملهمالاسرىهنمجموعة

بعساكروشحنهاالحصونكلجيدأهـحصنأملاكهكل

وأمدها،وأحجماووالصلبالح!ديدهنوبآلاتهسلحين

صلىالنفطوأسهملمجففو!موزيع!اودتيقبقمح

لأنهالاحمايلىالجبلىضيخإ!أبشيمأتقصدالمؤنرحألتنعتقدلا)1(

هذهأفادْالحادلىالملكبيناتفاتأتفاههحدثأ!يثبتلم

اررينارس!ألاميرأ!عاشورسعيدد!.ير!!حماعيليةايأ!ائفة

ضدالمعحعلمينقيادةتولىالذلىهوإلصالح!البعدقدأكلف-.-

الذىاجندقدأرىابي!ص!!الإميرعرسهو.المعركةهذهقافرت

ب!نال!وأفىسوىا،هر1لحعد!لأءفحماالممال!لىسلطئةلوث

الحركة:عاشورسعيد!إجح،ا!ضهرةشأا،سم1رمم!الرحل!!

+!المرجم)3ح،"88ص!2ب؟الصلعِبيه
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لمئة
لكلشعفهيةأواهروأصدرالقلاخص!!مسعطؤ!ات

الحالىفى3متلرطلح!الأخرمم!الأواضىلفلهالحاضعين

لفهاجاءحسبلمجتاجونههابكلىأنفسهمنج!ز

فىالنالريرىسوفوأنهاليهمالموجههالخطابات

هدوعلىهنهمطيلعبماكلنفذدراوبالفعل.المساطأأ

وهىغزةألىرجال!كلصح!بوعندئذأستطاعضهم

لهوكالطجثودهعسكروهناكععمعملالطهنبالمرب

لهينقلواالصليبيينمعسعكرداخلىهاهرفيجرأسيص

فيهايمرونالتىوالبلادالممراتأماك!حلى،أخباوهم

فىخسماثردودأعليهمالهجوبمالطرقأفضلأيضاولم!عرفة

يستجدهاب!كلالحالفىيحبروهأدتكث!وأووجاهمالرجالى

أخبالر.م!لهم

إتهتياختا!قحراث:محعنعد+!أ:أمرهنفذ!أات+علىاطد،ات)1(

المزجم(أ

At
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س!

or1

عس!

ول!ولواالسادس!الفيصلى

أكلبأألىووفاقهباودىالكوشطساويه!عف

اقدس!عيدبعدنوفمبرش!هرهنالسبتيرمفىانه

الكونجتبي!نهم!افافىالصليبيوذكالت.هاوتين)1(سات

وجميعهمالرنجيعالمقامذوىه!آخريندرباروناتباودئ

بهونتحاؤ!االتىالمغانمكزةهنوالحعممدالغ!؟اظهر

أنهمسوياورؤأفاجتمعوا2()المسلمينعلىانتصاوهبعدبريتالى

وبمابلبوتيادلكونتكانتالتىالقوةنفسيمتدكونطالما

الم!كاسببتحقيقيبأدروأالاالعافمنهنهاأكثر

ماعلىجميعافاتفقوأ-المسملحينعلىوألانتصاوات

بعد.فيماأحماف!همنذكرسوفيترتيباتمنسيتخذ

لمجمعونوأخذوأمبكرةساعةفىل!لخيوليالمفحوفاذفقدهوا

فيماعاهااقيعاليعقددراأالنهارآخرالبعضبعضه!م

تجاهللذهابتماهامستعدينأصبحوأأنلبثواوها.بينهم

،مونفورتكوستطباووعحووىكونتكاذحيثعسقلالت

وجبرأودىبرجوأفىوالطهوقيافاوصاصبطج!وتييهوالكوشط

،شفنج)3(دئوأتيالط،بوقيؤدىوبرتولى،أوبفيلى

فىذكرفاهأذسبقمامعي!ضفقو،،نوفصر12الومهذأيوافق1()

2اغصلاصاضعية t.ول""8حاشية415ْصهرتلىيختاسرأجع

.!المترجم)23الفصلمن78-98صصعبقماأفظر21!

(r)شادبالىم!أصله5،سشرسانتعائلةألىأشحخصيةأهذهننتمى

فرجى!لبيت:!لبف
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فىىدرجيلى،ممالىلم!دىماهىنانتيودطدىوفليمبسفة

سانلى،دىليبوتيلييههـليم،هوفوأهـالتجاى،أوسيعم!

ققريباعددهموبلسغ.بيرهنتدىويشأر،واخوقهلراؤلطأ1(

الحديديةبأسلخنهمتمامالمجهزينكيلهمكانوأفارسستمائة

فاوساسبعينهعه!موكالط،أقداههمأظافرحعَىوخيولهم

هنوعساكرالسهاملىهاةعنفضلاالرأياتحاهلين

هنأتوأالذينالمحاوبينهنكبيروعددوالمشماةالفوسالت

لهؤلاءتماهاوبدأ.المكاسبم!المزيدعلىأ!صولطأجل

ذلثوودفىوا.كإوبعصلىييقومواأنلابدأنهمألمجتمعين

اللّهيعاقبهملمهاهذأحدوثمنمتأكدينوكانوأ.يومكل

كونجتنافاوملل!وكانالأخرىوخيطاياهمك!لمباثهمعلى

حنا)3(القديساسبتالريةوسيد.الداويه23،درسيدبريتالى

الباووفاتهنوآخرين4(المانيادىنوبزدأمأسبتاويةوسيد

هؤلاءباجماعحمعواقدكانوأ،أحمائه!منعرفلاالذين

سيدالزأبيثدىلجالىالثاكالايذهو،سنيلدفبوتيليررأؤلى)1(

عامليحسارث!!أقطاعيةه!جزءمنحهثمسبيلويه!مونتأرهحونفيلى

م1255عامهاتلرتدبار!سأسقفلرنجهاحترأما1228

051Anselmهـ71."25وةأنظر

بينيةالدأالفرسا!لجماعةوئيساكان،بريجررددىارمودهو)2!

.1244أسى233عاهى

لئارتطبقا،حناطقديم!ألاسبتاركةأفرساذجماعةرئيسكاد)3(

وأ-.بريدفيعسدىبييدهرالوذتذلكفى،94الفصلهرهلى

لهذهسيداكصبحلمأنهدكفقالتوأريختص!ح!يحفنممتاب

كوهبس.دىليترأندكخليفة1241عامأ،الجماعة

(t)المترجم)2ع73ث!رسبقماأن!.نثووثىممرفرإدس!.
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غيرني!ةه!نلهمبداماأيضاوسعوأءالحر!ألىللذهاصى

فانتابهموطحعك!باءئرخبثحسدص!يحملونه!طا!بة

الحالفىفامتطوأ،حليفهمالنصريكولتأ!فىالشمك

بقممعرةوأنبؤهممجتمعينكانواحيثال!ثمواتجهوأ،خيولهم

افزعأذوأخبروهعم.المكأنهذافىعملهيونجوفيكانوأالم

جوأسيسهمللمسلميندوأن،بالمنطقةهكالتكلىفىمنتعثعر

يم!لكبابليوفيسلطانوألت،والمموالتالطرقاتكللف

وعْبوأفاذأ.غزةفئمقيموهوأواضيهلحمايةكبببراجيشا

.عسقلاذالىالجميسعيذهباقالىأليومألىألانتظارلف

ألافضلىلرسيعرفونأعدائهممنقرباأكعثرسيكولولتوهناك

والمشووهَءال!رأىت!بادلبعديفعلوهأذينبغيهـهألمصلح!ثم

ذأالمحتملىممنيخيططوفيكانرا؟نجيوطمساووأأذأأها

بقيتلهمإمماتنتحهىالمسحلحينم!سيئةمفاجأة!ممجدث

لجحقالط!ريقةوبهذه،الأسرفىبوفوع!أوجميعا

علىأصردرادر!نه!م.فادستىوخسائركبيرعالربالصلياي!سما

لحربجاؤاأخمطالماتأخيردولطمشروجمهمهواصلةصْرسوة

ذاهبوذوأنهمالربأجلىهنالتحرلثه!ولإبد.المسلمين

هعسيكرألىالتالىاليومفىيعودواأنعلىغزةألى

تليلاللانتظاواليهمالموجهالرجاءكةوةووغم،عسقلاذ

أهناعهمنافاهـمنملل!لعععك!لما.آذاتالمإصمواأ-الا

هـأن!قاذأوباحمهالمسيحيين!!وباسمألئهباسمهحعهم

كاتعندماإ!تكبوهاالتىخطاياهمع!هـتكإرأيلأواحهم

87
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لمأداباحم!مرهدشهم،عكافىالصليبىلجيحث!2ئيسا

سيعوفىفانهمعاالجميعليذه!حبالشالىأليومحتىيعتظروأ

فقددلكهنالرغموعلى،معسكنرهمإلىاتباعهكلهع

الجيعئ!يخرجأدطعلىدرأتفقوأالفرنجهؤلاءكلاجتصع

عسقلانناحيةطريقهمليواصلوأالتالىأليومفىمبكرا

ليعلنواالبوقفىففخوأالحالوفى+سبقهمبمنللحقوأ

يتحرممودتبدؤأوهكذأ.الشهاوأولىهعللرحميلىالاستعدأد

منظمةصفوفصفىالتادأليومبدايةمعأماكنهممن

مسم!ةمنأكثرتبعدلاأقىعسقلالطألىسيرهمليوأصلوا

فىكالطإذأهاليعرفواهقلهفينوكانوأ.ساعاتست

مساءمنذغزةفىالموجودينهؤلا!أخباوحماعاستطاعتهم

والص!ععوباتالتدبصنكثيرأقاسواولكسنم.المسابقالجوم

!عقلالط.الىيصلواأنتبلىهنوأجهتهمالتى

والحعثرولأالسابمالفصلى

المعليبيين(لملاقاةأنفس!المسلمولط!!ف

الباووناتصلىباودىالكونتاستعدنحدها

ألىللذهابقبلىمنأحماء!محددناالذين،ألَاخرك

،غزةناحيةطريقهمفىجميعاساووأفقد.ذكرههاوفقالحربب

مملكةي!فاصلاحيدأكانجدولاوأتوأبسقلادفمروا
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القمروكانجميلاممتعاالليلىوكاذومصرالمقدسبيتسنة

جميلى،ضوءمنهايشعوالممصماءمتلألأةوالنجومسا!ا

كذعبووبمجردأنهمجوتييهالكونجتأخبرهموعندفذ

،غزةهدينةفىأعداث!ماماماثضممهمسيجدواالجدولى

أذالأضهمعملهيجبفيماللتشاوريجتمعواأنوعليهم

نحوساووألأنهمكبيرخطرفىفسعيكونوفيالعبووفىتمعع!جموأ

وهنمنهمالتعبونالطمتوأصلةساعاتتسسعأوثمالى

عمعمقلانالىالعودةضرووهفىالبعضففكر،خيولهم

دولطمسافةسالروالأنهمهناكهنألمحدو)1(هروولنتظربرا

يحدثألرخسائر!ميبهمألتودونلأعدائهماثرايجطواأن

نأالأفضلىهنأنهألَاخرالعضوأىبينما!روأىلهم

علىالموجودةالكبلمةالمراعىألىويتج!هواالجدوليعبروا

منكبيرأعددأحعتمالمجدولتفسموفكزةهنمقربة

.الحربأجلمنالبلدهذاأهالىأعدهاالتىالحيوانات

يعبرأنفىالبلدأهالىفعِهيعتقدلاالذىالوقتلف

أتفقالنهايةلرفى.ذلكيتوقعودقأوالجال!ولهذاالصليبيون

فعبر.الأخريالنداحيةألىيعبروأأنعلىالصليبيون

الىوصلواوعندها،ووجالههوألاجوتييهالكوشط

بيضاءوأيةجوتهيهوفتح!أقسميهىأنقسموأال!مث!اطىء

اليهفيأتوأالبعدعلىالَاخروذيرأهاحتىأعلىالمطلروفعها

علىمشياإهاعروأ!دأ!لإبيينبقيةأها.لخاطبهم

لمترحم(ا)لمححلموذا)?(

98

http://www.al-maktabeh.com



9123

سئة

542

م!

صفولمحص!!العحسهمرتبوأنم.الخ!ظه!وعلىأأ،فْدأبم1

ألمحاطةالضحقةإلاهاكمأحدر!أعحسكر،منضظصة

فىالعلو!!أخرىحبا!تدأيهالاواشتىالعاليةبالجبال

ا!رشدودلبثوها.تماهاالرهال!منالخاليةالمناطققلك

منطقههـهمتغزةهنهقربهعلىأصبحوابأثهماضروهمأن

ي!بقواأذكلأتفقواهذامنتأكدواولما.الكبيرةالمرأعى

خيرلهمولراحة،الرأحةه!تسطالينالوأالمنطقةتللصفى

أعمالهمالىانصرفواقدأفاحيةاهاأ!وكالت.أيضا

ه!نهمايلأغنياءوأعدالمجاووةالحقول11الحيوأنالمحتطوانطلقت

قدكانوأأذ،هأكولاته!حملوهبماللاستمتاعالعدة

المطبو!!اللحما!بيرة!الفرأ!الخبزمعهمأحصروأ

الخيول!لتهاوبراميلقوأهـيرفىوالنبيذشالفوأكهوالجب!

افومفىمستغرقوألَاخر،يأكلالبعضوكان.والعربات

وخيلاءك!ياءهظاهروسطخيلهيشدالثالثوالبعض

جمكواأ!فيهببعثمكونحسانواالذمم!الوقتفىلحيهمطغت

همتصفوهاق!كمانوأوالتىألمجماووةالمنطقةهذهفىعدوهم

لاأ(سي!دنازأدطآنذالشجيدأيدكونكانواهـلعلهم.قبل

الموجودالمطث)2(كاتأذالطريقةبهذهيخدهوهأدفىيرنجط

لنألمحاوببنهؤلاعألتجواسي!ععحههنجيدأيعرفصةفى

وخيولهمهمكثيرأمجهعدينكانوألانهمالحربم!تيتمكزأ

يفعلألتيستطيعفانهثموم!،المنطقةألىيصلواأتقب!

،(المتر-)المسعيحهو11(

.(المترحمأبيبم-أممد+كلَكنا"،ب2()
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11

نأوجالهمقددروفىأنهجيدأونجكنريعثعاء.مابهم

الحالىوفى.شعأفهه!ويضعفواالصليبىالجيش!هذأيهزموا

ذأاتباعهليجبرالمحيطةالاهاكنم!قمةأعلىفىناوأأشعلى

كثيرةوسلأوسلى؟،بأسلحتهمالهالحضووفىيسرعوا

أتباعهأنجيدأيطموكالت،الخرضففسالأهاكنكلألى

ءلىألمجاووةالبلادهممعلمواكاذولما.الناووئ!ولكلتادوين

نأعرفوأهافعصرعانالثيرأدتهذهقعنيهبماتامةفىوأية

أخبرأدطبعدبأسلحتهماسرعوأأنلمحوأوها،غ!ؤةمصدوها

الأقدأمكلهشمي!االرحيلىبضرووةالعضبضهم

كالتقليلؤهنوفى.الطريقفىالرسلىوقابلوا.وبالخيولط

دوعند.البلادأنحاءهشالقادهينبالناسهكتظااللد)1(

هنكبيرحشعدالملكعندكانالتالىأليومثهمم!شروق

وألايابالذهابفىهستموةجوأسيممطوكانعت.الن!ايم!

نأيريدونكانوأأذ.أتباعنابهايتوأجدالتىألاهاكنناحيية

اتباعنافيهاتعسكرالتىالأهاكنع!مع!لوماتيعرنجوأ*

الصليبيينأدطأخ!ووهأنلبثوأوهامحيششها،كيفية

كب!!خعطرايشكلوأأدنالمسملمينبوسسعليمم!أنهيعتقدون

كلجمعالأهورهذهكلهنأ!طتأكدولما.عليهم

وهاةوأهر،صفوففىونظمهمبالسملاحوأمدهمأتباصكه

جميعايصعدوأأنالمشاهلوافىأدوالرماحوالنبال!السهام

ويقذفو!م.جان!بكلمنبرجالن!اولمجطوأالجبالى

هـخيولهم.ويدهروهمليقتلوهموشجماعةبقوةبالاحجاو

.(المترجمأعزةبهاالمقصود(

19
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يخركافوأجالنالأدا!م!اهذأتنفيذالسهلهنبهالت

لثوها.الحمالىأعلىفىالمسسلم!سنما،الرددول! .."ه.،قا على-صا

لرجالنايرجدحيثالضيقالممردأخلىأتجهواألتفرسانهم

ألىللذهابللوواءاققهقركلقادرينغيركانوأو!نهم

يكولتهاأشعبهمكانفىأتباعناكالتوهكذأ،ألرسعهكمالت

الخلف.منأوالأهاممناتتحامهيمكنلاالذىبالحصن

ألمحددالمكأنالىهنأكفردكلاتجهأواهرهالملكأعلنولما

الخيولاصوأتمنشمديدةضوضاءفحد!سط،له

أدتشدتهام!شبلغ.البوقفىوأففخافاسوصرخات

شيئاالأمرذلثوكاذ.آخرشىءأىيسمعيعدلمافرد

.الأصرأتلخثهثلىعلىالمشادينلغيربالنسبةثقيلا

نو:وأال!أمنالفصلى

أووفاقباردىال!شتهُؤمفي

فأ!ر،البدأيةفىيافاصاحبجوتييهأ!و!طلمحهم

خيولهموأهتطوأ،توأسلاحهمألىهؤلاءفعمدالآخرين

يخريفعلوهأنينبغىفيماالمشووهَلتبادلبالاجتماعوبافىدروأ

صابطجوتييهأ!ونتوأبدأ،أتفاقألىيتوصلوألمأنهم

تأالصليبيينكلي!نبغىأتفىرأيهمابودىجوأفىدتيافا

عححاكرهمفي!هنأكالمعركةوينتظر!أالخلفألىيتغهقربرا
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حتىأرجلهميخهتغوضوهلىمكا!فىكالتوخيولهم

ه!ععنعراوبعةيوأجهأذشمفردكلعلىوكان.الركب

بالمسلمينتعجكاش!اللدلأنا!ثرأرالمسلمين

لهمالأفضلمننخيعلعديدةأشابع!فضلا.والأتراك

باوكونجحتأها.ألاتفاقطجريحسمبماللوواءالأنحمحاب

فقدهناكألَاخر!نالباروناتومعظممونفووتوكو!ط

العودةفىوغبواأذألأنهمالحرببأستصراوهقتنعينكانوأ

فىبهمألمجيطينألاترأككثرةبمممببذلكم!يتمكنوأفلن

أو+بحصالنسوأءالهوبلفأحدهمنجحوإذالمن!ةهذه

الأسرفىالوقوعأوالموتم!!لتفلنالأقدأمعلىمشعيا

لمبرجوافئوفىوقيافاصابطجوتييهالكونجتأدنغ!ر

أنفسهمأعدوابلىأتباع!ه!مهعالخاطوةفىرأغبينيكونا

وجوهمهذأالآخيرونوأىولما.عسعقلال!الىبعمرعةللعودة

يأقىأنالكبيروجيشهوأتباعهنافاوملكيبلغوأأن

كب!وخ!طرفىكانوألأنهمممكنةسرعةبأقصىلنجدتهم

سيأقبأنهأطثفأجاب.جميعاعليهميقضىيكافى

ررجعوأأنلهمالأفضلىهن!ىولكنه،اوادتهبمحض

للخساوة.تعرضمهنبدل!أهانفىلكونجوأجميعا

صاحبجوتييهوصسطبرجوألىدرقهنكلوجح!عندئذ

فىأنفسهموضعوأ!دهـالَاخرولطهونفووتكوذأ!ا،يافا

،والفرسانالمشعاةصفوفبينبقواعندهاخطيرهأؤق

وأحوأالجبالفىمغالىالمسملحودطمنمأقتربفعندمأ

39
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بدتحستىمذهلةسرعةفىوالسهاءبالحجا!ةيقدفمنهم

الصليبي!يوذصيعَمك!فلم،ثمرالمتبالمطرتكودتهاأشبه

خسائرجممودزقيوكالجىواأ!،وتاسواأنفسهمأنقاذ

اتباعهمالاروثاتأهروععدئذوخيوطموجسالهمثففادحة

علىوالردبالض!يبيادووأبأدطوالقسىالسمهاموهاةهن

لماالوواءالىالمسعلمونلّمقرهاوسرعان.ففعلوأالمسملمين

ألمعلىم!ممبرعددوسمط،والفزعأفىفصتأصابهم

لرلاالكهففىكانالذىالملكيتحكنلرلمأبنجينمى

كالىطالماأتباعناصيقستربوأأنالجبالفىالذيكانوا

أدطمنالرغمعلى.اتباعناقبلىمنمععشمرأالضرب

وأصلولذلك.الحظلسوءشديدةت!تلمضرباتهم

وأىفلما+أتباعناعلىجهةكاصالضربالمسلمودت

الملكناحيةواتجهوأخيولهمأهتطوأهذأالباوهـنات

الضايقةالممرأتيحرسودتكاثوأالذينالمسلموذفاستقبلهم

جموحشيةالكظوو!لحيهاق!تلىكب!وةهعركةوحد!طبالين

المسعلمولتوتشعبث،الحدينذأصتطالسعيوفبوأسطة

أليهمالوصعولمنالصليايودنيتمكنفلمالضيقةباهاكنهم

علىيجبروهمأنعظيمةبسمالةوبعدالتثايةر!تمكنواوإن

الضيقةطالممرأتتلكفىليزأحموهمالودصاءالم!أقرأجع

س!يتالضيقهَالأماكنلخثدخولفىأتماعنابححوعضدها

يتمكنلمالذىالو!طفىالمسيلمينبينالآمىصتموحة

بقىهـلو،بالصليبيينالاضراوإ!الجباعلىالمحعلموتفيه

9 t
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ب!كثيرله!مأفضلىلكسانالفسييحالمكالطفىهناكالصليبيوفيسنه

اك!المسلمينأثرفىللخروندفع!مك!بائهم!ن

المكانهذافىأتباعناالمللثرأىولما.بالهربتظاهربرأ

لوصولىأنتظاراقو!ةدفاعاتسي!قيحونانهماعتقدالحصين

!تظاهروأأدنهنهموطلعبأتباعهفاستدعىالههمافجدأت

لخطمنالخروجألىالصليايوذ!سكلحتىبألهرب

ذفسوفى،لمطأردتهم!هاأختبؤأأقىالضيقةالأهاك!

منهميطبالجإلىكلأتباعهالمطتوأالملكأد!شلىالوقت

لاحتىاهاكنهمهنخربرجهمعندالصليبيينمحليحلوأأن

هنصلىهوأخذثم،أخريمرةأليهألمحودةمنيتمكنرأ

أتباعنالمحهمفلما،بالهربهتظاهرينطريقهمهد4كانوأ

أ!هوف،منبالخووجلراسرعواانتصروأأنهمأعتقدوأ

المسلمودطتحققعندهالأثهصالحهمفىيكينلمهذاولكن

أماممنهملاحلالىالحالفىأس!جمواخربرجهممنالجبالعلى

جهربوناتباعناالحثلمحولما.الصليبيوفيأليهايعوفىالاحتى

فيهبدأالذىالوتجتفىلمطاودتهمأقباعههعأسرعبعيدأ

أصبحوأالذينأتباعنايرأجهوذالجبالهنالقادمون

وعندئذ.الخلفوهنالأهامه!المسلمينمنمحاصرين

الحالةهذهألىأوصلتهمالتىأخطائهمبغيةأتباعناعرف

بعضه!موحاولى،أفىءبضهتأخرأألاعترأفجاءوإلن

عأتجهمالذىالوقتفىممكنةصووةبأيةالمعركةفىالدخولى

ووجاهم،كبيرلجطفمونفولرتوكونتباركونتفيه
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سنة

546

اصب!!فقد+اعط!ائهمضدبشجاعةأففس!مع!الدفاع

أ!اأوأشعتدفعلاالمعركةبدأت،بعيدأأملاالهرب

ول!طرأ.كب!رواندفاعفائقةشجاعةأتباعناوأظهر!مموة

كذلكوتأكدواكئ!وةأسلحةلجكوفيكانواالمسلمينلأدت

سي!نجهمبرفىوأفقد،كثيرةبجروحهصابةخيوبخاأن

قليلاعددناكانالحظولسموء،جانبكلهنوأفدفعوا

ولكنهم،استطاعتهمتدرعلىك!وأأتباعناتاومذلكومع

المعركةهواصلةيستطيعوأظم،الصمودمنيضمكضوألم

منالجبال!علىكالتمنضدهملزلألىبعدخاصة

باسكو!نماأما.جميعأهزيمتهمالىأدىمماالممم!لمين

الأَخريندرألاتباعالفرسالىمنوقليلاهونفووتوكوفت

هثرةشجاعةأظهروأفقدالتص!أوالهرب!كروذالذي!

يتمك!+ولمالمممملمينمنبكت!رمحاطينأنهملرغم

بالحرأببرهيمأكتيفواوإنمامنهمألاقترأبه!أحد

فتقدمالشديدالاوهاقأصابهمالنهايةوفى.والسهام

وأسروأهنهمكثيرأوقتلواجافبكلمننحوهمالمسلحوفي

احماءالمعركةهذهفىكثي!!نعرفولا،ألَاخرالبعض

الاس!يجملةمنفكيا!القليلىعدأفيماالأسر!ىأوالقتلى

نانتيويلىكونجتوفيليبمونفووتدركونجت.باو)1(كونت

كولتفان358صألاريزىمنىلدىالمذممورالخطا!طبقا11(

عك!ذكرفقدفونتا!نزادىالبرتأها،المعركة(!قتابا!

بر:حإصاب!تهأثرعلىاسر:قح"نهفأشض!!،فى72صفى-لك

بعص!جماءما4دفصل،65،صهرف!تتأر:كذكر.خطيرة

أجاسيزلى.امئد
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ىدأتيالتسنليمسدىبوتيلييه،دويح!مس!كو!تطوجيي!!سنة

فىقد،اعاءهمنعرفلاراَخرينفارلىدىبيير،كاوق

والق!اهرةدمياطفىليسجنوامصرسجون11وأوسلوأهمدوا

ملابم!وكانت.اللإده!أخرىأهاك!وفىبابليون

عنفضلا.سيئةحالةفىوأصبحوأهزقتقدهنهمكثير

الأخرىوأ!روأناتالخيوليووثيجمحولطكانوأالمسعلمينأن

ووأءهنكبيرةهضايقاتللأسرىليسمببوالمجرقهاويقوجمون

لمجروذلرصغارهمالمسلمينكباروكان.رائحتهاأسضشحثماقه!م

.أ!عوأوع)1(فىسيرهمأثناءالأسرىلرؤيةمكالتكلم!

نو:وأالتاسعحالفصلى

الععليبيين؟افجدةتصلىلملماذا

أهامهعسكرأكالتالذىالجيشكلنافارملكحمعلما

حا!جطفىالمعركةفىأشتبكوأالذينأتباعهمبأنعسقلاد

صهوةشاهتدطواسلاحهمبحملجميعابادووأكبيرةنجدةألى

وانتظم.مساكنهملححايةالحسصاكربعضتاكينخيولهم

ص"ألمحربللمؤرخين"مقتطفاصتكتابهن!هماوينوانظر)1(

،صة!الصليبيينهزيمةع!الجديدأفصهذأ.94344-.

لماهطابقأنهفىضكلاعيادشاهدبمعرنجةحررأنهسالذهـيدو

!هقليلاأأورزتدالصليبيينأدطيتظاهراعذىأسانوتو15

المعركه.فىالمسلم!تضدش!جاعتهم
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سغة

4!لا

عى

قادةأ!بل.غزة)1(ناحيةواتجهواصفوففىمنهم-طلب

بادلروابلى،ألَاخرينينتظروألمألمانيادىنوتردأمأسبت!اوية

ىأاضاعةدونخيولهمصهوةوأمتطواأسلحتهمجمم!!

الوقتفىيصلوألملكنهمالمعوكةساحةالىوذهبوا،!!ط

انصاوهم،بهزبمةأنتهعساقدالمعركةكا!تأذ،المناسب

وجاء.معسمكرهمألىالهربهنبعضهمتمكنألتبعد

لاولخثيخرأبالذاتالوقتهذأفىالألمانالأخوةوصوأ!

المطاودونالمسلمول!رأىفعندهاالصليبيينم!الفاوين

ودوابلى،الانتظالرعلىيجرؤالممخوهمالصديبييناتجاه!ؤلاء

ه!ثايقفألىّا!بمةالطرقيالىمتجهينهدبرين

عندهاولك!.الصليبيينمنالمعركةاس!يهعالمسلمولط

حاولوأالمانيادىنوتردامأسبتاوييةهنا!رسالطالأخوةوصل

قتللمحاولةالمسعلمينمعألاثمتباكألاهكالطقدوكل

!ميتمكنوألمولكنهم.منهمالأسرىوتخليصبعضهيم

بعضوأوأإذتعجبهملمكثيرةأشعياءلاحظوأبل،ذلك

تبعةوتألَاخروالعض،اسلحتهمدرذقتلىالصليبيين

والباقين،صرعىشبعيضهم،الحعركةارض!فوقيأشحلاؤهم

ولم.المسعلموبنعليعهاوأستولىهلابسهمهنجردوأمنهم

بأستثناءالحياةقيدعلىهنهمأحدأيجطهوأ

عسقلاذعنوتبعد،مصرناحيةهنالشاماقصىفىمديثةهى)1(

،4بر،الساقيالمصدر،الحموى!ائوت:لىأجع.نجرخين

99ص،2بر،السأبقالمصدر:cالبفداد،202ص r

.(المئرحم)
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548

مى

الأوضعلىالقى،جرلمجاكاذالذىليلى)1(دىأنسمو

ظهووكللمجرههعالصليبيودنفحملههلابسمههنلمجردأ

وأصلوأقدهعهممنكثيرفافاوملل!وكان،خيولهم

قدالصليبيينأدطفيهتأكدوأالذىاليوقتفىطريقهم

اجتمعوأولهذأ.وأس!يقتلىبينهاوسقطوأالمعركةخسررأ

جماعتىهنكذلكوطلدبوا،ع!ملهيثبغىمالمجوووأ

معهمكانواالذي!نالأمالىدرهنوألاسعبتاريةالدأو!ةالفرسان

كعسعبوأأ!لسعلمينبأذ"الجميعفأج!اب.الرأىالجرأء

وأن،وقتلأس!يبينماالصليبيودطووقعبالفعلالمعركة

مقربةوعلى،وبلادهمأوأضيهمفىبأنهمي!يزونالمسلمين

الخيلاءمنكثيراأظهوواولهذا،وهزاعهممعاقلهمهن

الصليبيينهنجييشمنهماقتربفاذا.بالنفسوالثقة

يساوعوأثما!عليبيينالأس!يكلىبقتلىيبادوونفسعوف

لبعضخساوضهمالىذكأفىىوإدطهعاقل!مالىبالذهاب

والاووناتنافاوطث!عولما.االمعركةلفكسعبوهها

أها.وأحدوأىعلىليتفقوأبينهمحوأوجويالكلامهذأ

جيشتقدمعدممنأهتعاضاأظيروأفعقدالأسرىأباء

صمماولةألاهمامألىبالتقدمألاسرأعضرووةورؤأأبنا!ملنجدة

(أدفرجطبعة)Mouskesكتابحسسب،للىدىأنركأن11(

مموفتوالن،الرابعظورشتقئلةأحد30606-4ص،2جى

2ص،2برTillmontكذلكأنظر.هولندأ ro،ىدوليم

،02ب،فىنعص!اعؤرخىفىأليو!ع!ىأقد!ساعمال!:نانجى

328-932ص
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علىألَاخرالعضيوأفقلمحينفى.ابنائهمأسرفكدنة

فسوفللأهامالصليبىالجيعققدماذالأنهالرأىهذأ

!اقمثعاتوبعد.الأسرىهنمعهمهنكلىالمسلصودتيقتل

ألىسوياوعادواأققهقر.علىالجميحأتفقكث!لم؟

كاوتالصراختحالىدرهناك.عسقلانفىمساكنهم

الجيشأذيردداليعضووأح.الجميعتبلهنالضوضاء

المهرةالفوسالىكللأنكبج!ةقوةلديهيعدلمالصليبى

فئالألمحةالمغاهرةهذهوحدشت.أس!يأوهوقيإماكانوا

يوموهوقبلىهنحددناهالذىوالخمهرالسنةنفس

نونجمبر.شهرفىالوأقعماوتينالقديسعيدبعدحد)1(الأ

الثلاثوفيالفصلى

باباي!ب!فىأدكلفةناسويلىدىفيليباغي!

سبمتفىالَاخرينهعنانتيويلىدىفي!ليبأيدأعتم

بعفمهاأوسل،الأغالمتمنالعديدافأوهناك.ب!ابليوذ

فىيرغبلمنالأغنيةنذكووسوفالصليبيينهعسكرالى

.21(ألاشماع

حاشية594ص،44فصل،هرقلىتاهـيمافظر6نوفمبر12)1(

(1)حاشية536صبهذلك)ول(

عدمسببالكتابهذأصالتحليليةالمقدمةفىأوضحناأ-سبق)2(

الكتابصفحاتبعضدجاءت!ممكيمها19كنيةعذهترجمة

المترجم()923-صرأجع
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954

محمى

هـ

وأ*دولأا!أفى!الفععلى

عكا؟ألىتوأالصلييةاقئأتعادتكييف

وأ!ألىالجيث!باووناتصلىنافاوطثسوصللم

البقاءوعدمعمسقلالطحوليمنالحصاوفكمنأفضل

نأهناكالموجودمككليجبروأدرأذذلكهنأكثرأهامها

وجرى.يخص!مماكلالتالىالومصباحفىيخرجوأ

نظحوأألمحطدالموعدوفى،الأوامرحسبهذأتنفيذ

عكاالىتليلةأيامفىوصملوأومنهايافاالىدروجعوأصفوفهم

هنيقطعلاالذ!ىوالصياحالشديدالبكاءمظاهروسط

عليها،ويمرونأليهايصلولتكانواالتىالأماك!سكان

أئهماعل!ضدانتصعاوأتأيةلمجققواألطدولطعودتهيمبسبب

عاددرأولما.أنفسهموللمسيحيينللربتمجيداالمحمملمين

الأهإكن!رسوياعادرأثموقتاهناكأقاموأعكاألى

صوومتلالصليبيينبأي!دىكاشت!التىالجميلةوالمدن

الأخرىالمدنعنفضلاوطوطوسلرطراب!ح!وبيروت

كاس!أ!لاد!ذهوكلي!دا،أحماءهانعرف!لاالَىالجميل!ة

حدثالذىأنالقولألىهالواالذين،بالناسهكتظة

الذكالباووناتبعفىوذن!وبوالغ!وةالتكبربسعبعبكان

!ا!كالط؟.!غبونهأكا!بلادهمفىمعلونكاذوأ

الأهرأءرسائلىيستق!بلوذكانوأالباووناتكلأذأ!ضا

ومطعهمئنائهمأدويركنوذخدهاتهموصوضالمسعلمين
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اشيعياءذكرمنموأعظهمفىدائماالوعاظلرددهعحافضلا

!هحالبأىالعظامالرجالترضىتكنلموأحباو

وهبانأحدالصليبيينمعسكنرفىووقف.الأحوالط

ليتقبكللبابامندوباوكمالتوليميسمىالفرنممميسكطذ)9(

وجمظهنهايةفىدأئدمايقولطوكالن،الناسهنالإعتراذأت

الىالعيدالربأجلمنصلواالطيبينافاسأيهايا))

بسببقلويهمفقدوألاشكلأنهم،قلوجهمالكباوالناس

هناالموجودينالمعمميحيينهنالمسمنينأنولوخطاياهم

المسملمينضدمكانكلمنلزحغوأا!رةلخكونكانوا

أغالىالمسعيحيينبعضوألف((ع!ملهمأدلهيتقبلضى

(2أةيكعك

الجماعاتاحدميلادالميلاد!عشرالثاكالقرنبدأيةشهـد)1(

لتالفضلويرجع،الفرسيسكاذاخوأنجمأعةوهىالرهبانية

مدي!نةمنأيطالىهو،الأسيزيفرنسيسالقديسالىذأسيسها

داخلىالرهباني!عيعث!أذنظامهم!يهدفيكرولم.أسيزق

فحسبأروأحهموتخليص،والمجادةالصلاةعلىمنكبيناديرتهم

وقد.سالارشادوالتبشيرددوعظالحامةالحياةدألاندهاجسإنما

بفضلىالمدأوسهنالكثيروأسستالجحاعةهذهتعاليمانشرت

واجع.هذأيوشاحتىهوجودأاثر!اأ!ومازا.أعضائهاجهود

وكذلك:176صالسابقالمرجع:نعسيمحو!ش!

n.ولء Kingdom of JerusalأThe Lat,0.وchard"أ

263.Oxford8 59791 p

51المنرجم)

المحعليبيينالمقأنلينلاحداكنيةالموضعهذالىالمؤوخأورد)2(

بالنسبةأهميتهالعدمالترجمةهنحذفهافضلن!ا،المجهوان

لهزيمةالمؤلفظعبفىالموجوبةالحس!ةحولىتدوروهى،4للقارى

.(المترجم)ال!نصرلمنحهمألمحةألىوتوسلاتالصليبيين

201
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سنة

552

وافلاوونأفاقالفصلى

فىدثعقوهلكالصليبييهطجمنالمنعقدةالهدنة

أم!رمعطرأبلسفىالصليب!والجيش!نافاوملكأقام

طوألىعطماوادباواهْرأاحتراهالهماظهرالذى،أنطاكية

طويقهـمفواصلوأ.محانحرأتجهوأثم.هناكأقاهتهمهدة

وكالأ.سعلطان،هناكأقاهواحيث،صفووي!ةعينحتىتوا

!ونأن!نىكعدرايشكاذا!رك)2!وسلطان)1(دمشق

هنكلوكان.نحوهم!دهههواصلةجيمثم!نابوسع

فأوسلى.أواضيهعنلدفاعأ!افيةأقوةيملكالممملطانين

الصليبىالمععممكروباوونالتنافاوملكألىالحا؟دأهذأدث

العرضهذافثالط.معه!مهدنةعقديطلبالنوسالة

أطثاالهدنةهذه!أءتاذ،الصليبميِنهنكثيرأعجاب

الهدنةهدهمنحتهاأخريمزأياعنفضلاللطونجين

)?(

)21

يحكمدرظل،الدكسيفالحادلالسلطانبنأحماعيلالصاءهو

تفككالىضعفهوأدى.م5124عاممنسنوأتخمع!دهضق

+(المترجمأالشامفىالأيودااليت

عامدهشقحكمقىلىعيح!،المعظملاتداودالناصرهو

لعمهعنهاشازلماسرعانولكنهلوالدهخلفاه!ىم/1227625

التفصلاتمنلمز!د.والبلقاءبالكركنح!ثاصضموصىالأشرف

ص،21بر،السابقالمصدر:الأثيرابن!واجع

ص،أب،العاقيالمصدر:أ!رثزى،7345-74

المترجم()22-7375ص،462-562
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سنة
المسعمىالحصن)1(السلطانأليه!مأعادأذللصليبيين

r(،3بيوفووت Biaufo)لصاحبتابعاكالتالذى

الحص!قسليمقواتهدمثمقسلطاناوسلىولماصيدأ)3(.

.!المترجم)أحماعيلالصالحهو1()

شكلاالحص!هذأو!تخذ،وصيداصوربينلبناذجنوبمع)2(

هوةالشعرتيةالناحيةه!امتدأدهعلىو!وجد،المثلثمن!ترب

الليطافى.فهريجرىأسفل!افىمترثلاثمائةهنأكالرعمقها!لغ

والغربيةالجنوبيةالناحيتينمنبالحص!ألمحيطةبالصخرةويرجد

المؤرخونويطلق.الحصنعنامامىدفاعخطبمثابةعميقخندق

3((بلفورت!اسمعل!يهألاجانب tهمlحBوبوفورت،بالانجليزية

Beau fortشقيف)!سمونهالعرببالمؤرخونأما.بالفرنسية

رجلالىفعسبةأسنونكلمةأنالحموىياقوتويأيهر.ااونون

هـم/9113534عامعليهالصليبيوذواستولى.فىنجىأووومى

عامالدينصلاحأستردهحتىلهمخاضعاوظلى

الصليبيينألىسل!هأحماعيلىا!الحهـولكن5م/911885

بيبرسالظاهرالسلطاناس!تردهحتىبأ!ديموظلم0124عام

راجع:هـ،م/6821667عام

y,4حح4ولrع ,.G Etude sur les Monuments de 'I archiولح

deولreهـ chاleكماأاأهre des craisees en Syrie et daأMilita

"3 *., Castles of the28-27ح)أنأول;.Paris، 1871) pp

"riaلأcrusaders, London, ,6691 .p ;62 Fedden, R.8 S

0187،London, ,4791 p

ص،3بر،البلدالطهعجم:الحموىياقىتا!اراجع

.(المترجم)728صالبلداذققويم:.الفداابو،903

وهوهـ(637-965ملم126أ-.1923بالمانكبراأن(3)

وحصنصيدابياووناتآخرو!د.جارنييهاسرةأفرادأحد

،العضلاتمفتولالوزذث!لى،فعجاعافارساوكان.الشفهف

الدرونتراآألىأوىمماوالمقامرةل!لنساءالثسديد!كبهمثعهوراوكاد

الفرسانجماتألىصيداباروفيةحكمعن!تناؤلفىجعلهعلبه

رأجح:عنهالتضيلاتمنلمز!د.لديرنهسفأداالدأو.ية

4+؟
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عنبالحصنالحمامي!ةوجال!أهيتنع،صيداصاصبألىسنة

لمبأنهالسملطاذوأتهموأمغادرتهعدمعلىواصرواتسمليمه

أوأدعندمامحمدشريعةعلىالحفاظفىأبداأمينايكن

بأنهموصفو!مال!ذي!نأ!مليبيينهؤلاءألىالحمممنتسليم

هذأونقلى.(اللّهرجودفىيعقدولتلاوخناؤيركلاب))

لدخولجيش!رأسعلىتوافأقىالممحلطانألىالخبر

السلطانفأرسلالدخوليهنأيضاهنعوهولكنهمالحصن

وعند.دهشعقهنالحصارؤألاتأسلحتهطلبفى

فىتوأتهوبدأتالحصنحولشمديداحصاوألْرضوصولها

!ذفالمنجنيقوكالنالجهاتجميعه!عليهالهجوم

الذينالأتراكغيربداخلهيبقفلم.الحجمكب!؟أحجاوا

فضلاطويلابالحصنالاحتفاظفىأهكانياتهمعدمأدكوا

طلبوأدرلهذأهكاذ،أىهننجدةتأتيبملنأنهعن

لشحبأستعدادهموأبلغوه!أالسطاذهعالمفاوضات

قطعالسلطانولكن+حياضهمعلىالأبقاءبعنرطالحصن

يعيدواأدطفإما.أوأدتهموفقيعملىلنأنهوقالالمفاوضات

وإهايثماء؟معهمليتصرفأنفععم!مويسلموأالحصنأليه

!كر.بالقوةعليهيستولىحتىالحربفىسيستمر

ىأفىيهاجهمأنبوسعهالعممطاذأذفىجدوأألمحاصرودط

قتلة.شرجميعاوي!قتلهمبالقوةالحصنعلىويستولىررم

mt0ء IIول!*.Les Gestes des chiprois0 cf. .R .H .C D
0adesغst i3 e des croiاأه."5أcf also: Groussetه775ة+

.595-495.Paris,,4891 .t III, pp

المترجم(1
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معنة

553

ص!

السلطالتتاموعندئذ.لأوأدتهمستسلمينإليهذهبوأولهذأ

.بلادههنألَاخيرالبعضوطردوسطهمبحضهم-بعثعن!ق

احتقاوأقممىوهولحاهمنصفبحلق!امالباتولتأما

استردوعندما.الس!لطانقبلهنلهميوجهأنيمكن

بتزويدهفقام،صيداص!احبالىسلمهالحصنالسلطان

.للدفاعيلزمماكلىوالزأددرألاسلحةبالرجالط

والثلاوولطالثافطالفصلى

؟عسقلان!ماوأ!عليبكلن!كادكيف

هذهبأهرالصايبيينوجيعنافالرعهلكعندها

ألاحجاوهنكثيرأووجدواععمقلانالىجميعااتجهواالهدنة

لمدينةبافسببةهاهاشيئاهذأوكالت،وألاسوأوأ!بيرة

وبدؤأ.لمجدهنفيهايحققو؟أنيمكنوما+عسعقلالط

كلوبذل.الخنادقرأقاهةالمتينةوالابراجالقلعةبت!حصين

نتائجالىذلكوأفىى.أوأفىتهبمحضجميرأجهداف!د

أنقأذيغأنيتحنونبدؤأوعندئذ.و!مةهاهة

ووضعوأ،غزةمعرك!فىالأسرفىوقعوأالذ!فىأ!يبيين

دهعفعقسلطانهنالمرسلةالرسألةوكانت.البعجن!

فىوكبوأهاأذاأنهشضحنسادتهمطريقعنالباروناتألى
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عع!

وعن!دئذبابليرلت)1(سلطاذمحاوبةعليهمالبلدفىألاستقراو

المؤنوققديم،ْوبالسلاحوجالهبقوةيسماعدهمسوف

وهعكلوالإسبتاو!ةالداويةوعدذلكع!وفضلا،والزافى

الصمليبىللمعسكرلمجلبسموفبأنهسروياصليبى

هدينةأيةحصماوفىوغبوأهاأذأا!وبمم!كبيرةكميات

أيةأدرأ!اهرةأوبابليونأودمي!اطمدينةسرأءهصرية

.وفخاوشعرفذلثوواءمنالصطيبيوفيلينالأخرىط!يخة

يحتاجرنمابكلىبتزويدهمأيضادمشع!قسلطانووعد

الَاخرينوباووناتْنرنسماناناوهلكنتشاوو.اليه

يتوصلوالمولكنهم،البعض!مهممعهناكالموجودين

كسبيرعدفىمعنافارهل!كأتجهذكواثناء.اتفاقأىالى

المسحيحلسيدالمقدسوا!برالمقدسبيتألىاتباعهمن

وجعوأثم.هناكالموجوبةالأخرىالم!قدسةالاماك!وألى

.عسقلاذفىحصنوهاالتىالقلعةألى

ث!ثف!%
!ص7.4-!م!-

أ!صثافئئفماأبم!أ

أ!سسسوبالد!ننجسم4الصاهو11!

المثرجم!)هـ!46-8367لمم5421-9412)
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والثلاثودتالرأبعالفصلى

بالجودطسلطانهعنافاوهللثعقدهاالتىأالدول

!عهكنةنافاوملكعقدحتىطويلىوتتيمضلم

وأتباعكهالجبلى)1(هلكيعملىأنتتضصنبابليودطسلطان

وأطلاق،غزةفىاسرهمتمالذينالصليبيينأوجئحعلى

منهمالكثيرأعلنذلل!المعليبيونحمسعوضدما.سرأحهم

الوتتذلكفىالهدنةهذهعقدوعارضوأاستي!اءه

عنيفةبحربقرجموأأنأولأعليهميتعينأذ،بالذات

بها.وهاتواغؤةفىأسروأالذينللصليبيينفيهاينتقمودت

هذاالأوضومسيحىوالاسبت!اريةالدأويةفىساذوأيد

هعالهدنةاستمرأرفىيركبودطلاأنهملرأعلثوا.ألاتجاه

ومرجهوجفحدث.ذلكه!اك!وبابليودط)2!سلطان

أتباعهأنجيداأفىركتدوكالتنافاوثضدوصخب

بدأيةعندوعدوه؟تماهااوامرهيطيعوألموأضهمصأفقينغير

نأفىكشيراالشعكوس!اووه.المقدسةالأرأضبىألىحضوو؟

المساءحلىفعندهأ.كبيراعاوأعليهيجلبقدالأمرهذأ

!11

)2(

.(المترجم)83صسبقماانظر

هدتجل،تمتارأفظر،!رسلطانهحالمثضىةالهدنةلهذهبالن!بة

ملكأنالمؤرخالتهذانوذكر.216ص،صافوتو،94فصلى

الدأوكة.الفرسانجماعكةدعؤكلكناءالسلامهذاضدنافاو

لوعدهوفهايظلأنارأدحعاأقدس!أسبتاو*مقدمأدىهنيالركم

-375،384ص،الباريزىهئىانظر.دسضقصطانتجاه
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م!

علموعندما.فرنسا)1(الىالمراكبأحدعلىعاممداالمجو

يفكرمنهمكلأخسذالأمربهذأهناكالموجودودتالصليبيون

فرنحعا.ألىالعودةويزهعوأوضهبلدهدفالجهدوسعهها

بناءيك!تملىحتىيرحلىلنأنهبووجوافىدوقوأعلت

لصليبيينلمجققأكىبالقدوعسمقلانفىالتحصينات

كاهلة+سنةهنال!وأقامبيرعدهوأوفى.فيهاالاهان

وأفلاوونالحاهس!الفع!ل

المععجونين؟لمم!إحأطلاقتمكيف

هععقدهالذعىالاتفاقعلىمحافظأهصرسطالتظل

الموجودينألاسرىكلىسراصمفأطلقنافاو!6"،ملك

نانتيويل،دىفيليب،مونتفرأتدىكو!طهثل،طرنجه

تبلىمنوسولاووأفقهم.والأغنياءالفقراءمنوأخري!

منالسلطانألىأوسلقدنافاوملكوكاذ.السططان

هصربلادكلفى7تالموجودالأسرىكلسرأحبأطلاققبل

ىدأ!وذتعنألاستفساوالمجضوطلب.الجميلة

عامسبتمبرشهرخها!ةفىالمقدسةالأواضىفافارملكترك)أ!

تمربا.م0124

هاهواالمعسلمثبئأت966ص،2بر،هرسكعع!لف!لحبطبقا21(

سرأحهم+اطلاقطقبلالأسرىيتحعميم
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سنة

556

هـ

ذكرفالعض.عنهأخباوأىيسحمعوألمو!نهم.باو)أ!

بهز-لجةأيقنواوعندها،المعركةمراقبينكانواالبدوأن

درأسروا،لعادتهمطبقاالغنائملجمعتواقدهوأالصليبيين

علىجاءماوهذا.غنائممنمعهبماباودىالكونت

هذأمصيرأحديعرفأنددردطالناسبعضالسشة

قبضةفىكانواالذينألَاخوينالأس!ىاأها،الكو!ت

معاوضة.أىبدول!سرأحمأطلاقتمفقدالسلطاذ

وأفلارونالسادمم!الفصلى

المقلهس!؟الأوأفىالىوتعثعاودأ!وشتطاتجهممف

الأمراءكباومن،أنجلترأملكهنرىأخى21،وتشاودكان

معالصليبيةالحربربفىواشمترك،أنجلترأمملكةفىالأثرياء

الفرنسميينألىعلموعندماالابخيز،منكبيرعدد

الىللذهابتوأتهكلأعدالحروبهذهفىهشعتركين

التىوالقوأوبالمرأكبكبوأوهناك.!رنممماهارسيليا

لهموخصصتوصلواوعندها.عكاألىهباشم!؟أبحرت

ألىالموصلىا!ريقألىجميعاأتجهوأبعكاللأقامةأهاكن

وعندها.جيدةأسلحةمعهمعملونكانوا.صعقلاذ

.!المترجم691عو،28أفصلىدسبقماألظر)11

421-22.6ص،51فصلى،هرقلىتاوبخسبقماانظر2()

+TAtصالباويزلىمتىعندالمأيهرسرتشافىدالكونت:خطاب
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اللدأهلىصتكثيرأبووجوأفىدوثبهالوجدوأوصلوهاسنة

المسلمين،تبلمنمهاجمستهاخشيةيحرسونهاكانوأالذفي

وأوأىلرتمشاوديكنولم.قلعتها)1(لهدمالدائبةومحاولاتهم

هعنافاوملكعقدهاالتىالهدنة!ضسوىنصيحة

تحصينفىبعسماكرهكيثيرأساعدولكته.الم!ممحلميمانا)2(

هناكوظلى.الخاصةأهوالههنكثيرأعليهاوانفق،القلعة

وتق!ويتها.القلعةتح!صينلاتمامفترةبووجرألىدوقمع

عندلل!معاناةأهلهايتعرضلاحتىوالزأدبالمؤنوأمدوها

المسلحينالرجالىههاالصليبيونفحشد.حصاوأى

تجهوائمأوصمايلزملرالزأدوألالاتوأمدوهاباللحموالمؤن

والأهاكنالمقكسبيمساألى،المقكسةالأوضالىلحج

رأجع-أوضحناهماوفقللص!ليبيينملكاهـتتئذعسقلاكاذت)1(

.(المترجم)أ-6701صسبقما

الرأىهذأأليهفنصعبوتضاودالدشثيكرهكاذالمؤرحأنيبدو)2(

لمجعلهمجررأنجدلاأننافالوأقح.الصليبيينجموعأهامصورتهلشعو؟

أيوبالدينضما!اء!السلطاذثيبودبينالمبرمةالاتفاقيةيرفض

المحمليبيينصالحدفالاتفاهيةهذهكانتفقد.نقض!اعلى!يعمل

كانصَأنهأع!فضلا،المنطقةلفاقدام!متئبيتلفمنهاوأستفادوأ

عامكزةموقعةفىتكبد!هاأقىالخحمائركلتلهمتعويضا

912 rوحص!وعسقلاذهون!صفدبموجبثافتملكوأ،م

-رقححالردصدقلماصحيحاهؤوخناذكرهماكان!أذا+افحقيف

سلطاذمععقدهاالتىالمعاهدةعلى-رأفسيحاذقو!حدعلى

الصالحطالبولما،عسقلاذالىفىصواعندالصليبييرمعمصر

،المعاهدةمذهباحترأم،عاشعورسعيدد.قولحدعلى،أيوب

399ص،2ب،السابقالمرجع،طض!ورسعيد:وأجع

72.01:بهذلث III5 pهـ.أR unciman, op. ci
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امكالعاته.لمجسم!سصااالبحارواءفمحاالأخرىالمق!دسةسنة
..ءسا!

و:اذه.أهانلفواقالمجهمبلادهمألىجميع!عادواثم

واظهاوالحربلمماوسةالفرصةلهمتسمنحلمالطريقة

؟نت.المقدسةالأرضفىاتباعيهمك!أمامضعجاعتهم

سيحققه-لجاوتشماودحضووبدايةعندترددلثقدالأقاويلى

و!عيحيين.للربكبيروشرفمكاسبهنالصليبي!ود

اثناءسيدناميلادم!1245عامالأمووهذهحدهمثوتد

هغش!احمائهمتحديدتمالذينوالملكوالاه!واطووالباباحكلم

مبلى.

والثلا!لطالساجم!الفم!على

7؟)1(فعلإويكالإهبرأطووعلىخكم!ط

كانسوريأاوضفىالأحدأثهذهكلىوتعتوعندها

فردريكوألام!وأطووجريجووىالبابابينكبيرنزأعهناك

الحرهاشاقراوالمسيحيينوجميحالباباأصدوأدتعنهنتج

فقطليس،طاغيةفودولجثوكالت.ألامبراطوو)2(ضد

وكلالدي!نووجالىلقساوسهَأيضاوإنماللبابابيالنمععبة

فصلى،هرتلتمتاىافظريتبعهوهاالفصلهدأفىوردلمابالنسصبةإ!)

يليها.!ما،415،423ص،يليه!ما43،53

صيامدففردسيكضدأ!رهالتقرارالتاسعجرمجورفالبابااصدر)2(

هرئلص!تا!،932ص،البا،ررىهتىأنظر+م9123عام

ضية2حما،41
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oov

عى

لفلق!عساوسةايدؤذىلتفكا.(1)للمسيحيةلخص!!ا

أحدبتعذيبوأمر،يقتلهمأ!لمجحمج!صثم!أحيانا،56للا

أحدوسحلى،آخرجلدوبسلخ،الفرنسيس!كا!طهبا!

العديدب!طردأهر؟،بشنقهأهرثم،الأوضاعلىألاساقفة

الأديرةومقدهىوالقساوسةالأساقفةوولرساءالأساقفةهن

ممتلكاتهم.وصادوالبلادخاوجالدينرجالىمنرآخري!

كؤوسمنالكنائستحلكاتعلىيستولىوكاد

المقدسة،الكنيسةوملابعم!الكؤوسوأغطيةومب!اخر

لاوكالن.المقدسةالحربفىيشعاوكمنكلىالىويعدثا

الأسعاقيفةورؤسساءألاساقفةوجوده!يعافىألتفىيرغب

نأمنهميقبلىم!تإلابلادهأظءفىالموجودينوالقعمعساوسة

منكث!وخلتولذلك.ذنبهلريشعاوكهخدمتهفىيموفي

درالشعمامسةالقعععاوسةكلىم!بلادهدفالموجودةالك!نائس

الكنائسه!كثروكان.الرل!خدمةعلىيقومودالذبْ
+..ص!

أسقفية!سمينمنأك!وألىعنفضلا،دهرأوحط!مقد

ووؤسائهم.الاساقفةصش!خاليةكافتبلافىهاتأءفى

لكفرة!2،لاوتكابهتروكةكا!طالأوضك!لأتونظوا

سيدنابكلماتييعظهنهناكلمج!فلمبهاالمعاصى

الدينووجالىالكهن!ةهنبقىوم!ت.المسيحيسعوع

لمأنهمحت!الكب!ورالظلم،الكعثي!؟للغرأماتتعرضوا

!!البارروىعىانظر.الحرماذئرأرفىالاتهاماتهذهكلتوجد1()

.أالمترجمأ:هعا:لوهطر!ا،هبرأ!ألمجاهذأ:-3ألممَصود)2!
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سئة
المالىمنمبغبكفعمكلفيننحانو!،قوتهميسمكمالمجكرا

لمجروكالط.للاصراطوووالحصويطالقلاعلاقامةحع!: ..4سهرسا

يلزمهمكما،نوابهأهامأا!ضايافى)بالترأفعالدينوجالط

عندالحربنداءيلبوأوأذالمعوكةفىبالاهوألىبالمساهم!

لفأفرنسيمععكاذرهبانهنكثإووتاسى.استدعائ!م

نوابكانوعندما.ذلكبعدمنهابطرفىهمقامثم،بلافىه

وجالىكالطأ!عنائسأحدىتحفعلىيمممتولوفيالا!وأطوو

النوابهؤلاءفيعود،ويمستر؟ونهاقيصهابدفعيقوهونالدين

هموةقيمتهاالدينوجالىفيدفعأخريمرةعليهالريستولولط

ومتاع!مأموالهمالدينوجالفقدالطريقةوبهذه،ثانية

كال!لأنهنفائعممهاكلىمنروهأكني!سةالام!رأطوووجرد

ولوحتىهنهايأقىأوووماألىفرفىأىيذهبألافىيرغعب

ولا،عقيدتهعلىيحمافظلاوكالط.خاصةأجازةفىكالت

ألىأبنته)1(زوجوقد+المقدسةللكنايعحةيمينهعلى

هنطردوأالذينل!riأأonsبريفوذامرأءاك!ر،فاتاس)2(

وأحم!ا،أممفرأخت،فردويكللاهبراطولىالسشرعيةالأبنة،آ!)1(

منحتها3!فالاتزألامبرأطووهيأِ!اجها!بعد،كونسمانسالحميمى

ثغفِ؟أ!تسأجع.!آناهويرنانيااحماالونافيةالكضيس!ة

ص،891إّ،ا،سكندسله1ّ،الوسطىالعصووفىالعحالفؤوت

1 6 oالمترجم!.

فاةبعدالبيزنطيةفيقيةاهبرأطوريةعرشتولى،فاتاتزسروحناهو31(

مذهتزوحاوكاذ.م1322عاملاسكاريسثيودورمؤسسها

صتتتزرم1241عاموفاضهاسبعد.الاهبرأطورهدأابنةا!رفي

أتفا:-الىالجديدالزوأتهذاسببوولجع،!ردويلصأنجة

تعنرف-أ؟يتمنى!وحناأفكا.اطبابويةعدأئهما!ا،صرأطوري!!1
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سنة

558

!

.الحرمانمرأوضدهمصدوأنبعدالمقدسةالكنيح!سة

الى!يرسلهمالجميلاتالمسيحياتبالبناتلمجتفظكا!

الخالطينالاَخرينالمسلمينالاهرأءوألىمصرسلطالت

المقدسة.أ!ني!سةهعبالتزأماتهيفىلاوكالت.له)1(

كونرأد)2(.لابنهالحروليأءفيماالمقدسةالأوضكا!ط

أضثاعلىنيصَةعاصمتهفبا!علىالقائمةالشرقيةبالكنيسةابابويةأ=

اللاتيفيةالكنيسةتفقسدوبذلك.لليونانالرئيسيةالكنيسة

يصبحوحينثذ،لهاالبابويةومساندةبقائهااسباببافسطنطنيية

أها.االسطنطينيةعاصمخهمألىالبيزنطيودتيعودأدىلفكببهراالأم!

الحملةهنذالبابويةمعدأكمصراعفىفكانفردر!كالامبرأطور

هذينبينالوديهالعلاقاتمَامتهناصت09اسمادسةأالصليبية

سبقهوقد.حدثهثلماخالفسصأتَعقداد!تطورت،القطب!!

الاهبرأطوريخاتعهدم1244عماملىالطرفينب!تأتفاقيةعقد

القسطنطينيةتحريرأجلجمىحناصمعينحارنسوفبأنهمرفىسلجث

التفصيلاتهنلمزيد،ال!ثرعىلام!راطورهاشأعادتثاالإتن!إيدم!

القاهرة،البيزنطيةالدولةتْتاسلفدرأسات:هـبيححسن!!ةهـاجع

،35ص،السابقالمرجع،غنيماحمصَ،028ص!،891

.(الممرجم)16،د5

Tص،م1238احدألتفىالباسيزىمتىانظر1() 2 A.

بيتمملكةوريثةأيزأبيلام!فريدويكا،مبرأطورتَتزشعندما21(

نأتثضثلمثاولكت.بري!!دىحناأبي!أعايةهـال!تالمقدس

الحقصاحبهولدأأنجبتأنبعد1228عامابريلفىهاذت

نفسهفريدويكأعتبرذلكشعلىالمقدسبيتمملكةر!الشرع!

صاحبكدأالذىالطفا:هوكونرأدأصغيرأأبنهكلصيا

-رأجعْ،أمحليبيهاالمقد!يتبيتمملكة

11!
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يفصحقيفلمملكا)1(نفسعهتوجقدفردو!ل!كا!!اثفاسعث!ة

فىنفسعهيضعولم،المعسلمينأقخلعهنأجلىم!برأى

تدوهـحروبهكلوكان!ت.المسميحيسموعسيدناخدهة

والحععولتالمدنكليحاصروكان.المقدسةأ!نيسةضد

يسمتولىعكالطوعندما.المقدسةوال!كضيسةللباباالتابعة

قتلهمأوبشعنقهمويأهرالأهالىيسحلكانبدأخلهاما

منكب!وعددذلد!فىيصاحبهوكالط.وحمةوبدودنبقسعوة

المسعيحيينهنالتخلصفىيركبولطكانواالذينالمسدلمين

المدنيدخلونكانوأوعندها،يستطيعولتأ3(هاقدوعلى

وكانوأ.لخيولهممكاناكينائمسهامنيتخذونكانوأالجميلة

-,Chronique'd Ernoul et de Bernard le tresorier, Paris

00037،Philipof.،454;8"..1853عمأ Du Gang, op

inظولof Fredrick II against the Ibeli8؟ Thewar3حa 7a!ط،

Syriaح8 and Cyprus, translated by J. L. Lamont

Culumbia,391و.2808.

فى89ص،2جىالسابقالمرجع:عاشووسعيدكذلك

.(الممرجم)

الكاملالملكمع9122عاميافااتفاقيةالامبراطورعقدأ-بعد؟!)

الاحديوبمالقياهةكنيصةدحلالمقدسبيتبمقتض!اهاوتحعحلممح!مد

!مأحدرففرأذبعدبصدهلفسهولوتالعامنفسمنهارس18

راجع:طا!يحعةوصهمتاطوهـمحرسماهجمتتويمالكنيح!ةأ!وحا

465..it.,pئا.Ernou 5!) op

027ص،2جىاالسابقالمرجععاشورسصعيدوكذلك

(.المترجم9

فىكانواالذ!نالمحعلمينأحفادهمهنابالمسلمينالمقصودأن!دو(أم

التاسعألمحرذ!للحزيرةأ،سلاهى1افتحمنذصقليهَ

.(المترجممأالهجرفالثايثالم!يلا*ف/القردث
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سنة
ولا،هنعهمأحديستطيعأذثسنأ!الأعما:ثذهيقومو!

فرفىريكيفعلهاكالتاقىالخياناتك!!نقصأ!نستطيع

تقريباسلطانهافقدتالتىالكنيسةضد!طلهايسص!حأس

الكنيسةقساوسةمشعاووةالبابااوأدفاذا.عهده!!

نأغ!ررومافىكبيرلمجمعلعقديدعوكالتالمقدسة

هنيأتودطهاغالباكانوأألاجظعيحضرودأالذينالقسماوسة

طريقعنجنوامنوحتىأخرهـا،وأوأضىفرنسامملكة

ووهاألىالذهابعلىلمجرؤيكنلممنهمأحدلأن.البحر

الموأكبيستقلودتفكانوأ،فردويكهنالخوفشدةم!برأ

احدىفىفردويكأهروقدصوا)1(وو!األىللذهاب

الموأكبهنكيبراعددالمجهؤأذسردينياملكابنهالمرأت

المتجهينهؤلاءم!تأىهروبم!حذوهويأخذالمسلحة

كانولما.اسرىيأخذواأويقتلوأأتفإهاالاجتماعالمما

هاجمهمفقدالبحرطريقأتخذواقدوالرهبالنالمحساوسة

أما.ألَاخراالعضوأسروأالعضفقتلوا،فردريكأتباع

منحذرأأكزفكانوأالأسرفىيقعوألمممن3تاألمحلة

تعرضوأولك!ثم،بالمحراوولاذواالمحهقرثئرنجحوأخرينالَا

.411-412ص،43فعسلى،هره!!تاهـخاأفظر()1
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955

صى

وأثنيرزالقساوسةألاساقفةاسرهـامثلدرلما+للمطاودة)1(

أحدوكاتفردويكأهامهـرهاكنيسةم!ا!رأدلةممت

كانالانج!لتراهنيدوباوالَاخولفرنعمعامندوباالكرادلة

عاملهمأسروأالذينوأ!سماوسمةللاساهفةهصماحبين

نقلهمعلىيعملىوكان.السج!وأدخلهمبقسموةفردولجث

الناسليرأهمآخرألىسجنوهن،أخرىألىهدينةهن

نحعجلة،مختمةافعالاضدهموأوتكب،بهمويسشزؤأ

وأالبردوم!،احياناوالمحط!شالجوعمنالبعضفمات

وألام!راطورالتاسعجريجورىالباباالمس!تحكمْي!تالعدأءكان)1(

بينالمريرةالصرأعاتمنطويلةسلحصلةفىحلقةيمثلالثاذفىدزكك

وكان.الزمانم!ونصفقرنأستمرتالتىألاه!راطوويةالبابوية

بعشكلايطاليافىألامبراطوونفوذأزديادألىيرجعأءالعكهذاس!بب

الشرتالىالخروجفىمماطلتهكلتفضلا،البابويةممتلكاتهدد

فىألامبرأطورضدالحرماذقرارالتاسعجرمجورفالبابافأمحممدر

عامجرمانوساذهوكلرفىعنهعدلولكئه.مmyسبعَمبر

محصد+الكاه!الملك!تالمقدسبيتاستعادعندمام0312

قامأدتبعلىأسايةاللحرةالحرهالتقرارضكهاصكرالباباو!ن

البابافشلولما.أجابااضدلثورةروهااهادبتحريضالامبرأطور

فكرالوسائلبشتىأسروبافىالاهبرأطوسهركزأحرأتفىجرجورى

بالمغربالدينرجالك!باوفيهيشتركرومافىدينىمجمععقدفى

لفعشلدبرالامربهذاالاخيرعلمظما.دالأهبرأطورالعنةلالزال

وأ:قعالمحسمعأعضعاءتنقلىالتىالسفنفتصيدالعابامشررع

ملكالتاسعأكليع!تثديدسوى!نقذه!مولم.الاسرفىمعظمهم

واجع:.ا،مبراطووصدبالحربفرنحما

Philip،عأ!pp.إ.42-26.5 of Navare, op

اعقاهرةأطالوسطىاسصورأأوس!با:عأن!ورسعيدكذلك

المترحم()40t-001!!،\ب15؟آ!ا
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يمولرلم.ايضاالمعاملةسوءوم!،اخرىاحياناالحرمنسنة

جريجورىالباباهاتحتىالاحدأثهذهبعدطويل!قت

فظلت.العئعخصيةهَوى،ح!سنامطرأناوكاذ،التاسع)1(

ا!رأدلةأجتمحثم،بابابدونطويلةهدةروهاكنيسة

كربىفىونصبوهكلسعتينأحمهعجوؤأوجلاوأنتخعبوا

البابااتخذهاالتىالقرأواتكلأكدالذىوهو.)2(البابوية

يعشلمال!باباهذأأنغيرفردويكألامبرأطووضدقبلهن

الابويةكرجمىفظل.هاتثميوهاوعشرينسبعةسوى

عندئذلفردولجثالمؤيدوذؤكان.أ3(طويلةهدةشعاغرأ

علىبابالهمي!نلنلأنهمأيتامالقساوسةبأذيرددوذ

دأنيال!نبؤةبأدتيرددودتأنفسعهماليهودوكالت.ألاطلاق

يألىسوفأ4(القديسينقديصأدتطالماتتحققسوفي

أحرأزفىيطمعكانوم!!(،)الوحىمد4هـيكون

بألقالقولطيؤكككانالرهانبطريقالكبيرةالمكاسعب

تحدثالذىالوحىهذاوأذبابالهميكوذلنالمسحيحيين

قريبايأقىسوفالقديسينقدي!سوأذانخهيتددانيالعنه

(1)

)21

)3(

)4(

)5(

.م1012عاماغسطس

1حتى1241اكضبرمنتولى،الرأبعكلستين vنوفصبر

1241.

الثافىهفىدريكأ،هبرأطوردسائسألىذلكدفالسببيرجع

452ص،ابالسمابقالمرجعهعاشورسعيدإجع

.(المترجم)

.(المترجسمأالمسيحأس!يدابها!عود

.24آية،أضاسعاأغصلىإ،دافيا!
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المسيحيودطوكالط.العالممنجزءأىفىأفقدهوأ!سنة

فكاذ،سيئاكلاهاالقعمعاوسةعنيرددونأنفسيم

طلىبابالهميكودلنبأنهويوهمهمنحوهيجذبهمفرفىلرلجث

مدةطالتولما.صفةالىينحازواألطعليهمولهذأالاطلات

شعهطرجلاواذشخبوأالكرأدلةاجتحعب!ابابدوذووهأبقاء

البابويةكوصىيعتلىلمجدفلمالرأبع)1(اينرسينتيدعى

لأذووهافىألاتاهةيستطيعلنبالتأكي!دأنهوأىحتى

شددفردويكلألتهضاكالحضووهنيصكينوالنالمسميحيين

البابافج!هز.المروواعالىمماوبرابحوأالطرلىعلىالحرأسه

،جنواألىوهربأليلىفىمختفياوأستقلهاالمراكباحدى

طاعةفىكاذتالمديثةهذهلأنبفو؟ويكيغلموهناك

ولحق.أقاوبهه!كانوأأه!لهاأكثرأنعنفضلاالكنيسعة

أقىألاخطاوبسمبعبأخ!وأأنبعدوأتباعهمالكرأدلةبه

هذهمتجحبينهربواافه!ايةفىولكنهم-3،أحاطمت

جنوأدفطويلةمدةالمرضأصابهالباباأدتغير.الاخطاو

واتجه.عوفىأ2(هاسرعالتو!نوفاته!وباعتقادوساد

.الرونضهوعلىليونأدوفاتهمنكب!روعددك!رأدلتهمع

ليولتفىأصبحوعندهما.هنعهمهنفردد!كيتحكنولم

والباهـوناتوالبطاكةالملوكيضمك!برأجماعلعقددط

الحضووإهاالجميعمنوطلبالمسميحىالدينوجالطوكباو

!فالأنتخابئموتد،ولحاضعة،423!!هرتليختارأظر19(

.1243ررفيو3فى

+433ص،53فف!ما!،هرتلتاوفيأنفر2()
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056

اعلثالاجتماعأأ(أفعقدلرعندها.3عفمندوب!تأ!أرساأو

أماماستعرضأنبعدفرفىلريكضدالحرهانالبابا

المق!دسياصتخرقهنفردريلىفعلهماكلالحاضرين

وضدالمقدسةالكنيسعةضدالخياناتاوتكاب

عينأشيطوأالكب!وألمجيمعووسطعامدربأتفاق.المعععيحية

ضدهال!باباوأصدو.وألاهبرأطووالملكخوقكلفردويك

والطاعةالولاءيينه!بالتحللىالجميعوأه!ر.الحرهانقىاو

الضرأئب،تحصيلحقهنهأسقطوأ؟.لهاقسموهالذى

أنفضذلمحثوبعد.بالانتخابمحلهآخرباحلال!وأمر

.وأنتهى)2(المؤتمر

وال!وونالثامنأالفمل

الحم؟هذأووالاة،الحمأنتخابتمكيف

عظيحا،وجلاوأنتخيبوأسوياالمايخافىالناخبوفيأجتمع

ولمبالمانيا)4(ثولرينجزحاآ(3)هنريهوالخكيمةوقوى

مدينتهمعلىهلكاتتويجهفىلاشعابلأكمع!اهالىيرغب

!21

(Cr

)،(

-أالمعرجم)5421rعام

.425حمط،54فصاصا،هرقأ!يختالرأنظر

.ححاضية،25،صهرقلتاريخانظر.ثورينجأمرضرى

.(المئرجم)،ركجيابهاالمقصود

1؟2

http://www.al-maktabeh.com



سنة

160

صيى

هنرىانتخابتموعندها.كونرأدوابنه!ردولجثقسكهم

!هكبيرعددوأس!علىكونرأدخرجالمانياعلىملكا

واندلعت.قوتهبكلىهنرىالملل!ضدوتوجه،اتباعه

وتكبدهكونرأدبهزيمةأنتهتالطرنجينبينكبيرةصركة

فاوسسبعمائةلرلرجالههغرىالملكوأسر.جىخسائر

فقدوبذلك.العظامالرجالىمنكبيرأوعددأأحياء

هذهبعدللحرببفرصمةهناكيكنولم.قوتهتماهاكونرأد

تتويح!.تبلىهنريالملكوتوفى.المعرسة

والثلاثوبتالتاسعالفصل

أكس؟علىهوبخداكونجتتتويمتمكيف

علىملكاهولندأ)1(كونتوانتخبوأاالناخبوذاجتصع

لأيةيتعرضواأنلاشعابلاكصسكانيرغبرلم.المانيا

ىأفىأوعلببهعمهلكاتتويجهووأءمنمدينتهمدأخلىهعاناة

الباباباخطاوالجديدالمانياهلكأهخوقد.آخربلد

يييريدعىقبلهه!كاودينالباوسالىابىباورد.بتعيينه

تاريخألظر،2471عامأمبرأطورهولندأكونتوليمأفتخب111

.42542!ىآ!!،،5فصلى،هرتا!
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لرصلىولما.المانيامملكةفىلهمن!دهـباوكالت،كابوش)1(س!

يربطالملابسعلىصلي!بب!وضعطالمحبطالمانياألىالمندوب

لمؤأؤرةالناسمنكبرعددوت!قدم.الكتفعبرألاهاممن

الملكعمل،هذأتموعندما+البلادلانقاذ)2(الصليبيين

الصليبيينالولاءيميناتباعهكليُ!قسمأنعلىالجديد

!مكبيرعددهناكوكاذ.لاشابلأكصلمسعاعدةوأتجهوا

التىالمدينةدأخلالموجودولتانشأوتد.الطرفينمنالقتلى

تتس!بلاحتىلرعالياكبيراوص!يفاالملكألمجايزحف

داخلالمياهتسربشطذلكهعو!ن.المدينةداخلىالمياه

ألىذكوأدى،الشواوعوملأتوالخاؤنوالمينازلىالمدينة

المياهلأنفيهاالموجودي!الخوفيوأنتابكبيرةخصمسائر

الحظائرفىالموجودةالقاذووأتالحظلسعوءمعهاجرفت

سانكاردينال!دلِاكرقيعلىحاصل،ررهام!كابوشم!بيير)1(

.العذرأءمريملكنيسةأكبرالقحعيسولقب،فلابروفىجوهـت

عنهمندوباالىسلهالذ!الرابعاينوسنتللبابامخلصاصديقا؟ن

فىأش!ترك1248عامشئ،ليودمؤتمروحضر.المافيافى

.9!12سنةوومافىومات.امبرأطورأهولندأاميروليمانتخاب

الرأبع.انوسنتحياة.السابقالمصدر،كياكونيوسأنظر

الإدلىالخرقمنطقةفىالموجودينأولئكبهمالمقصودليس21(

الذكهمإنما،المسلمينأيدىه!المقدسةافيأضىقخلي!!

فىدريكأبنكونراداتجاعضدحووبهمفىرمزاالصليبمناحذئرأ

عل!ماهبرأطوواهولندأصاحعب،يماضوليه:لمعارض!!افافى

(.أالمعرجم
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4،12

سنة

معظمأتلاص!الىافىىمماالمدلنةر!الأخرىالاماك!من

!شعراشهرستةأ-لح!حااستمراذ.المدينةأنحاء

لهممساعداتأيةوصولألامكانفىلي!صبأنهألمحاصرودث

القديسمينكلعيدقبلىالمدينةبتسعليمفقاهوافردويكهن

الرصيف،تحطيمعلىالجديدالملك.وعملىأيامبسبعة

وتمالمدينةودخلتنظيفهاعلىوعملىالمياهمنالمدينةوأخلى

القديسينكلبعيدوأحتفلوا.كبيرأحتفالفىت!تويج!

.سيدنا)1(ميلادهن01247عامهذأرتمكب!و!رح

الأوبعوبطافصلى

والحوأوؤه!القتالى

6!لولراءهااوضعناخرىصةل!لحديثنعودسوف

.الوواءألىقليلابالرجوعالح!دسثطسنبدأولكعننا،الحر

!ماليهاالاشمارةأسلفثاالتىالأحدأثهذهتجر!اأذتبلى

يطلقالناسهناخلاطالشع!قيةألاطرأفمنجماء،قبلى

!هخرجمراإنماأخميرددونوكانوأ،التتاو)2(أسمعليها

سل!+استرلى،2دهص3بر،تمالزأدىجث!نلكتابطبمَا)1(

.12اtAعاما-صتيبر21فىلاشابلىأ--!على

-+ثاحماشية428صهرقا-بختاوأنفلراضضاسأبعزوأتيتعيتفيما)2(
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562

ص!

الأوأضىكلىفاجتاحوأ.آلهتهمطلبعلىبناءأدراضجهم

دونوالمسميحيينوالهودالمسملميه!طرقلردمرواعبروهاالتى

اعدادأكانوالأنهمبهامروأالتىاللإدواجتاحوأ.تفرقةأى

نصدقأذأ.لسهلىهنيكنولم.مختلفةأجناسهنكبي!؟

هدةفىوأجتاحيرأ،أ(معتقدأتةأيةلهميكنولمهذأكل

حتىبلادهمه!الممتدةالأوأضىكلأقلىأوعاهااوبعين

لرخاصةأفاسهنكب!وأأعدأدأضحيتهمولواحفاوسبلاد

لادروبم!ا.ألَاخريبئقتلاهمعددفاقالذينالمسملمينهن

دمروافقد.ضرأفةويعت!ووهكلامناالناسمنكث!ريصدق

هنوطودوأأجتاحوهاالتىالممالسثبينمنفالرسمملكة

أسمعليهميطلقالناسه!آخواجينساالأوأضىهذه

0(

الشرقأقصىفىبويوربخيرةشاطىءعلىتعيشالتتارأمهَله،- ؟.--

نزأعثفوكانت،المغولقبإئ!!كلتمختلفة!هى.منغولياهضبةصت

أصبحتفقداقوياءالتتاوكانلما.هعهادأئمةو!روبهستمر

وحدث+التتاراسموعم.الشعوبهنغيرهمعلىالسيكلةلهم

بينأ!والقتاالصدأموقعدرلما،للمغولبالنسبةالشىءنفس

ويطلقالمغولعلىالتتاراسمغلبالمغوليبانتصاس!انتهى،الحانبين

ضدتالمفوليةألامبراطوريةأذذلك.أحياناالتتا!كلالمغوا!أسم

الحناصرأهمولكن.أخرىوقبائ!!هغوليةوأخرىتتاويةعناصر

اهبرأطوريةفىالفئتادوأندمجت.والمفولالتتاوفحعوبكان!ت

المما!هبينالسياسيةالعلاقات:عاشورفايدراجع.!أحدة

ص،7591القاهرة،أفيلىالمملوكيةالدبةفىوالمغول

(.27-.3أالمترجم

.(الهرجمأالكشابأها!د!دتص:ثنيهيئكانوأ

لأ!2
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فىلك!المصرلبنديننفمم!علىكانوأالذين0الخوألرزهية)1(سط

المتناهية.!قسوتهموخيافتهمضهجمهمفىنظرأءلهميك!لم

!لكن.مصر)2(سلطالىالمطوصلواحعىرحلتهمووأصلوأ

فاعطاهمف!يهيسمكنوفيأوضهفىهوطنأيمنحهمأنفض

يسكنهاحيثالمقدسةالميعادوأوضالقدسهدينة

بالمساعدةوعدهملرألتم!ع!ودودايكنولم،المسعيحيوفي

.الممَدس!طالىأىهناكالىذهبواأذأقوتهبملى

1()

)2(

t'هايتوتيحسميهمبينماHح،،rبرerniنجهرقلعليهميطلق orasniini

.427صفحةحاشيةفى

مملوكاوالده؟!،تكينأنوسقب!محمدالىالخوأرزميةوينتمى

السلاجقةكبارب!تشأنهعلاوتد،الحملجوقىا!تأمراءلأحد

خوأرزممدينةحكماليهواسند!شأهخوارزم)أباسملضبحتى

ويعتبر،ومخارىفاوسبينآرألىمحرألىقزري!كره!ممتدالتى

لفاتساع!ااقصسبلغتأكالخوارؤميةللىسلةالحقيقىالمؤسس!

وجد!قد.(الهجرىالسابع)الميلادىعشرالثالعثأقرلتأوأئل

طيجةفرصةوالشاممصرلفالأيوفأالبيتصرأعاتثفالخواررمية

هذأأمرأءحعسا!عالىالأإلمفالشرتمنطقةر!نفوفى!مأضقوية

علبثمت!فهـحتىم//1246644عاميأتلمو!ن.البيت

أستأثرايلَأخر!البعضالمغولىالىأالعضفاخاولخ!مؤش!عتت

ألاَخرالبعكلظلبيما،الكركصحاحبددأالناصرعغدنفسه

التفصيلاته!لمزيد.مصرفىالممالمجثعندمرتزقةكجنديخدم

الماهرهَ،هنكنبردالد+تجلالالسدطاتسب!:واجعالثسوى

ؤسيةالخوأاررول!ا،حمدىحافظ،بعدهاوما11ص،91د3

زيدأسامة،بعدهاوما91ص،9491القاهرة،.المفوأ-

بنىعصر!فأ،سلامىالمحعليبىالصرأعفىودورهمالخوأرزمية

سنةبمالعدد،ألاسكندريةجاهعةالَاثأ!كليهمجلة،أيو!ى

.(المترجمأبعدهاوما246ص،8291

ألمترجعم()أيوتأرركأتجم4أصاا
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وألاو!نالحادىالفصلى

؟هفكنرةهزيمةالمعليبيينالمسلمونهؤممميف

اجراهاالتىالترتيباتبهذهالخ!رالرؤه!ية)1(علمعندها

وسروجدرمنقولاضهموأولادهمنساءهمأخذوا،السلطان

فىالمقدسةالأوضألىوذهبواخيولهم

ودخلوا.وا!رسانالمشماةالمسلحينمنكبيرةاعهاد

الصلييوذيوأبطحيثوط!بةصفوويةناحيةهنفجأة

.ألاطلاقعلىالأهرهذاع!وقتئذيدوونلاكانوأالذين

ووجهالبلاد)2(،انحاءفىوهكاكهناي!فربرنفراحوأ

31"التىالمقدسةأ!دسمدينةضدعنيفاهجوماالحؤأوزهية

وعندها.محصنةغيرقلي!لةأسوأوالاوقتئذلهايكنلم

بهذهالمقدسةالأراضىفىالدينووجالى41(أ!طريركعرف

.(المترجمأخانبركةأ!دي!تاحصاممقدمهمبقيادةكانوأ(1)

كيتابم!مقئطفات!وينوانظر،ؤميةالخوألتحركاتبالنسبة)2(

4كاص"العربالمؤر!مت t،بعدها.وها116ص،الفدأأبو

(-المترجمهـ)642م/صفر1244يولوفى)3(

(t)4421عامالبطريركمنصبتولى،صسبرتهوr،أزدادوعندما

ضدهم،المسلمينذثعاط،رديادنتيجةسوءأالصليبيينحا!

الأراض!حاجةلهميوضحوأنجلترافرنسافىالد+توجالألىأرسل

الكنسىالمؤتمرفىشاوكواالذينأحد؟ن.للمساعدةالمقدسة

1ألىيونيو28منأبفرنسالوذهدينةقضدالذى Vرولو

512 t)،المصر!نعندتوسطوأالذكضمتا!اوكان

هوقعةبعدالأيرقوقوعهبعدالقاسعلويسالملكسرأ!!اطلاث

عاماهثمانينوعمره3؟54يرنيو8تقيقئد.المنصورة

+(المترجم)لاثأ.ءop،-"!1(2.أظ".أ+ه72لأ:وأجع
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بالنسجةالقلب!!عددهمأ!رأفىااجتماعااعقدالأشعياءا

ضدهم!طفرده!مالحربمنيمكثملم!أطخوأوزمية

فىمشقأ\،سلطا!م!الممساعكةطلبعلىالجميعفوافق

الصليبيينوب!!بمِضهماالمبرهةللمعاهدةطبقاش!ص)12

الدفاعاحتاجوأأذأألمحعليبيينمساعدةعليهماتحخرالتى

،(T)الحسلمينجانجطمنأعتدأ!كلضدأوأضيهمعن

ضدالصليبيينلمسعاعدةالحضوراذلتعليهموكاد

لووعداالسلطالطوأقسعم،أرأضيهمهاجموأأ!ذينأالخواوسمية

الصيليبيونوأت!فق.الصليبيينلممم!ماعدةشحضرونبانهم

خارجالخوأوؤميةطردعلىيعملواألطعلىوالسلطانالت

الصليبيودوكالت.القاءعلىاصروأاذأمحاوبننهمأوأراضيهم

ها!وهمالذينالخوأرزهيةألتي!عقدرلتأ!دسدأخل

المرةهذهبالقوةيدخلودتسوفكثيرةمرأتبعنف

وجلىآلافستةكانوامعاأجتمعوألذا،!يعاويقتلونهم

.عحاشية418!!هرلَلىأنظر.احماعيلالصالحالم!لك11)

.ء0124عامسذحمصصاحدأبرأهعمنصوصأ!ى،؟،

*كرهماكا،ألاسلاميةالمصادأِ!الهدنةهذههثلىذكريردلى31(

الحهـحليبي!!شعد!أوحلفائهأسماعبب!ساالصاطاطثأتالمؤ!حوذ

لهمسالسما!،كوفنبشغسقلا!:ط!بةالمقدسبيتبتحعليمهم

أذ!المصريةألااض!كأم!جز،هححهمكلفضلاهلاعهمبعَحصين

سلطاثضدلهمالصليبيينهساعدةبفضا!سدلكعلإثااستولوأ

ص،هبر،السابقالمصد!.وأص!!ألمتةرأجع،مصر

،315ص،2ث،\صالسلوك:المقريزك!،333-333

كذأطى:322ص،2بر،الزأهرةالنجوم:برد!تغر!أ+

لممرجم(ا).ول!أ*عال!33أفي35)،0!اأ01"أ+40351لإ7

28؟
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الذهابقاصدينأ!الجباعبرإأأ(المدينةمنوخرجوأوامرأة

المعاهدةفىكبيثرةثقةيثقوذوكانوأ.مسيحيةاض!الى

المسممىالكرفيوسلطالتالصليبيينبينالمنعقدة

هذهفىالموجودينالمسملمينوص2(!)أولحلasالناس

المعاهدةييعررألمالأراضىهذهمسعيلمىأنغيرالأوأضى

كلهنفاج!عوا.كبيرأأهماهاالصليبيينمعالمعقودة

لرأسروأ،البعضفقتلوأ.عليهمهجوهاوشنوأجمانجط

اسوأقفىألَاخرت!لوالوأحدباعوهمحيحس!ألَاخرالعض

بالفوأولاذوافقدالأسرفىيقعوألمالذينأها.المددت

أَخرالاقوافقكالخطرهذاهنهربواقككانوأأذأو!نهم

نحوه!مفتقدهوأ)13،الرملةمنطقةدفأ!نراوؤميةقابلهمفقد

.(المترجمأالمقديبيت)1(

.ا!ركأبرداودالناصرالملك)2!

التابحةأ!يالرئيسيةالمددطأحدىالرملةهديضةكانت،3(

الجنودفلسطينلإقليمعاصمةالوهتنفم!فىكلهى،فلسعطين

وكانهـ،م/9901394عاملجهاالصليبي!تأستيلاءقبلحتى

كالتقعظس!.وهىاسمعلعهايطلقونوالمغربالشعامأه!!

عنالمدينةوتبعد.ميلاع!ضرنجتمانيةكأثاتبعد،أقدسكرب

المدينةمنالاقترابازدأدكلما.كيلومترأتأهـبعةحوألىال!ثماطىء

وهن.جماتغرسألاتدامذأٌلدرجةعمقها!ادا!الرعاك!ؤزأدت

يخقأروكرجح.الرهلةالصبيةالكلمةمنهشتقالمدينةاسمكا!هنا

الملكعبدبنسليمانالخليفةألىالمديئةهذهبناء

ألاصطخرمى:رأجعهـ(،م/7151-71899-69

افيضرصصورة:حيوقلأبن،64صم!،والممالثالمح!الك

لموبيافدأْاابر،91ص،ناههسفر!خعع!ر!لاصعل،71

13ص،الجدأذأ t(الم!رج!م)،

921
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!

التىالجموعق!تلتالطريقةدربهذه.فيهمالعمميع!واعملوأ

الذفيهملرجلثلاثمائةهاعدأالقدسمدينةمنخرتجط

حال!فىكانوادرلكنهم،الصلييينأواضىبعضالىوصلوا

التىالمديخة)1(ذلل!بعدالخوأوزميةدردخل.للغايةسيئة

القبركنيسةبدأخلىوكالت.الناسم!تماهاخاليةكانعت

هعالخروجفىيرغبوألمالذينالصليبيينبعضالمقدس)3(

المقدس!القبرأهامبتقييدهمالخواوؤميةفقام+الآخرين

مرتدينكانوأبينما.الق!عمماوسةوقابوقطعوأنالسيده

الكنيسة.هذبحفىويصملودطينشدوفيالمقدسةالملابص

سيدنا،بقبرمحيطاكانالذىالرخامحطموأهذألربعد

الىوأوسلوهابرأوهكاشتطالتىالمقدسةألادوأتوأخذوأ

هدنوللسخريةافصر.علىعلامةهكةفىالمسلمين

فىعظامهاون!وواالملوفي)3(،هقابربنبشقاهوأالمسعيحيين

ألاهاك!منكثإرأدنسوأأنهم؟)"(.مختلفةاهاك!

فىو!نالمقدسا!وكنيسةداخلىفقطليص،المقدسة

الأرأضىكلوفىالقدسفىالمقدسةألاهاكنش!عتى

نغسعهالمسيحالىءتسعىعديدةبرذأئلوقاهوأ.المقدسة

ألىالمسعلمولطأساءأنيحدثولم.المقدسةوألاهاكن

م!

)3

)،

*(المترجم)المقدسبي!ت

،(المترجم)القياهةكنيصة

بلدويرجورفرمم!أ!امثاالأ،لىال!ت!!ملول!ىهقابرءثاالمقص!ود

لمترجم(ا1:كيرهما

لهذ!مطالماأسصااثفعجد*44ح!ممععلفاهـينوقافضر
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سم!
السعلمأ!امسواءالمقدسةالأوأضىفىكانوأالذينالمسعيحيين

سلطاناأقىوعندهاالصووةا)1(.هذهبمثلىالحربأو

الأوضصليبىهعاجتيمعوأ،قوتهمابكلدرجمصدمشق

ضوففىرأتجهوا،للقتالىأنفسم!موأعدوا،المقدسة

للورأء،سو!اهؤلاءفتقهقرالخوأوؤميةلموأج!هةهنتظمة

أوسلىوهنالى.غزةصوبهعااتجهوابذلثأححعوأوعندها

!هالمس!لحينالجندمنكبيرأعددأهصر!2(سلطالطلهم

وعيندما.الصليبيينضدلممعحاعدتهموالفرسالتالمشاة

مصردرجندالخوأوؤمي!وأواغزةه!الصليبىالجيشأقترب

وأستعدوافىقهمالصليبيوفيفق!سعم.لحربهمهستعدين

دهشمقسلطانايبدأبحيثعلهاستفقبطريقةللقتال

المتحاربةالاطرأ!اقترتجمامافإذاأولاالمعركةو!ص

!1(

)21

جمي،ث!ثف!بلم
علا!أرنخ!في!ماأ!صصولر.لم7!م!-

وصفهفىوهبالناجنححهلبنىكبيرحدالىمتعاصباالمؤرخكان

المزوخينمنكئ!أنوركم.أ!دسيتدالحوارزهيةإ!لاعما

ب!وذفىعليهافمئرلمفانناا-أفيفعاهدهألىاشعاروأهدالخربب!!

.(المترجم)شد!دبحذرفتناسلهايجعلنامماالاسلاميةالمصادر

(-.المترجمأأرول!الد+نجمالمح!افى
سا.أط
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س!نة

لمجيثبعضا)1(بع!ضه!مالمسلمولتيحاوبعندئذوتشالمجت

الىينتمون3أتوغم،الَاخرعلى!مأىيمثمفقلا

وجي!شدمشقجيشوفعجأ!كةأقدأمووكم.واحطىعنصر

بالقئلسوأءأتباعهممنكب!وأعددأم!اكلفقدحمص

فىبمفردهمالصليبيودنبقىالطريق!ةوبهذه.بالأسرأو

دربشمجاعة،لأعداذ!مبافسبةقليلعددهموكاذ،المعركة

حربافكمانتألَاخرضدأ!رنجينمنكلؤخ!فائقة

الفئةتلكفعلتههايصدقلمأحداأنلدوجةضروس

.الكبيرةالمععطمينجموعضدالصليبيينهنالقليلة

يتمكنولموالمصريوذالخوأرؤميةضدهمأجتمعوعندئذ

لجيعث!الكبيرةألاعدأدمقاومةمنالسهايةفىأتباعنا

الفرسالطهنيربأنيستطعولمفاخنرهوأ،المعععلمين

الجناحتضمنمجموجماتثلاهمثطمنبتكونأ!ليبىالجيشكان11(

حمص،صاحبأبرأهيمالمنصوربقيادةالمح!لمينجيوشمنالأيمن

بر!ندىواقر!يادةألاسبتاركةألمحرسانالأيسرالجناحلرلَضمن

فرسانهويضمالدأويةهقدمبرئاسةالقلبكاذبيظ.يافاممونت

تكونفقدالمصرىالجيشأها.اللاتينيةالمملكةباروناتوقىات

بقيادةالخواوزميهَجو!ويضمالأيمنالجناح:مجصوعتينمن

الد!رممنالمملوكىالأميربقيادةالأ!روأبخاحخمانبرممهمقدمهم

راجح:التفصلاتهنلمز-يد،بيبرس

0Ki !ng8 The Kinghts Hospitaller3 intheHolyLand,Crusades,LondonبعLamb5Th234003191"ة,London
,3191,.p;028 Settan, A History of the Crusades

Philadelphia, ;5891 .t ,11 .p ;563 Pra * er, Histaire du

RoyaumLatin,7591"+ه de Jerusalem8 2 vols, Faris

ر.12.!المزجم1
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سنة

ono

مس!

الفرسانجماعةوه!،وجلاوثلاثينستةسوىادأوي!ة

اسبتاويةفرساذهنوثلاثة،وعشرينستةألاسبتاوية

تتلىبينساثحانوأالَاخروذأها.المانيادىنوتربام

نخبةهمالمعوكةفىالصليبديينالاسىمعظموكاذ.وأسرى

وهاةكلتقريباوفقدوا،الصليبيونالمعمادةكسباوهن

ويخأيبعكا\(وقادةالطريركواختبأ.والمشاةالعممهام

داخلالمعركةمنألَاخر!نالهاوبينوبعض!هوثتفرات)!دى

والكوشطt(ألاسبتاوية)سادةوكان.الجديدةعمممقلانقلعة

المعركسةفىأسرهمتماليذي!نوالَاخرينبرييهث!4"دىجوتييه

البطويركأمابابليودت)ه(.هدينةألىهصرالىسيقواقد

عسقلانقلعةفىواختبؤأالمعركةهنهربوأالذينربقية

البيكاءفىالجميعلوأكرق.محاالىبحراوأعافىالجديدة

احرؤأنوبعد.ومؤثرأمؤلماهنظرأفكان.والصياح

)11

(م)

)3(

،،ا

)!(

tا.53ص،57فصل،هيرتلتاريخانظر

.!حاشية421صهرقلىأفظر

هـ638-966الم027و0124عامىبينلصورحا؟وكان

+(المعرجمأالفدأولهخناجرضححةورأح

هرقلىصتاريخأنظر4بريدفيلىدىبيرخليفةشاتنوفدىوليم

ول.وحاشية043

.عحاضية0trصهرفلىتاريخأنظر

و1221عامسىهنيافاعلىحا!وص!ن

إ.المترجم)هـ6م/618-4!ا1246

الجمالىراكبنمصرألىوصلوائدنجافرأسرىأنوأصلىأبنذكر

ص،هبر،الكروبمفرجرأجح،خيولهمعلم!نعموالمقدهو

.(الم!رجم9331

err
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شعص

كع!وداءبخيلاءذهبواالصليبيينعلىأفصعرهذأاحوأوومية

علىهـأستولىأالمدينةه!يلينبعدعلىعكاناحيةكبيرة

فيمادرتسعموهاالصل!يبيينحووةفىكا!تالشالأوض

جيشوطلب.ال!قلاعسوىللصليبيينيبقلمبحيحثبينهم

الامدادأتالخواوزميةلمع!ماعدةأدالذىمصرسلطان

لعسعقلان)1(.الجديدةالقلعةلمساعدةالجميعوأتجه

فىطويلةلمدةكبيرةشجاعةالمدينةحماميةوأظهربت

عامينمنيقربماكلالحصاووظل.أعدائهاموأج!ة

عددهمكانالحصندأخلىالموجودينأدتمنبالرغم

أنهميروذوكانوأ.بالجروحه!صاباكالتهنهمكثير،قليلى

هنمساعدةأونجعدةأىعلىالحصولىيسعتطيعوألن

مشغولاكاذمنهمكلىلأنالقر!بةافوأحىفىالصليبين

!عاستطاعتهمعدموأوأوعندها.يملكوهاهعقلهبحصاية

هنهم،الكثيروهاتيأسوأأذبعدالمطىينةع!ألمحافظة

أالحر،طريقعنليلاالهروبمنهمالاحياءالقلةقروت

أوضألىالهروبمنتمكنوأالذينهعظمهمووصلى

الق!لعةدخلوأ،هذاالمسلمونلمحوعندما.أ!لايين

هريواالذينوألَاخرونالبطريرفيأها.بالأوض)2(وسوبرها

وتاريخ.6ttصرثركئا!اتأنظرعسقلاذلحصاربالئسب!ة)1(

خاضعةعسقونوكاذءَ+trrصطيهوما95فصلهرقلى

قبله!توضحماوفقألىأبعثيبردحملةمنطللصليبيين

(.)المترجم

تارخأنظر12470عامالم!عسلمينأررىدعسملانسعطص)2،

ول.حاشية434صص!ا!
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عى

أهكانيةلنىيشكولطوظلوأيفعلوذماذأيعربْوأفلمالمعركةهن

مل!ل!الىوسال!ةاوسلرأشعندئذ،حوزتهملفماحماية

الحظبسوءوأخبروهما.انطاكياأ2(وأهير.)1(قبرص

وطالبوهما.الصليبيينبقيةوعلىعليه!مخيمالذىالكبير

الدئحصفىلمساعدتهمهسملحينمقاتلينباوسالى

آخربفىبخرسلى.بردرت)3(اسقفالىاوسلوأ؟أثفس!م

!اوالى،161أنجترأولملل!،!1ْفرنساوهلك،الباباأ"(ألىم!عه

المقلهسةللكنيسمةآخرينمطاونةوادأَخرينباوونات

أرسمالىفىيععرجمواألطهنهموطلبوأالأمووبهذهلاخباوهم

هرتلتاريخانظر.قبرصطثاوسلهـاالتىللنجدأتبالنسبة!)0

4ص06فصل rr.أسؤلحكمخاضعةعندئذق!رصوكانت

(م21أ-18253)الأولهنرلَىوملك!هالوؤجنيان

5(المترجم)

هـ!6346-09م/521أأ-332)الخاهصبوهيموفد21(

.(المترجم)

الإسقفهذايسمحىكانrبر،الشرقينِنللمسميحيينطبقا31(

هسيحىقبلىهناوووباألىأوسلىوقد.ولكرانوسأوجولتراتوس

وعرضت،الضجداتلطلبأونولاحمهالواعظيناحدمعأفرت

-انظر.ليونلمؤتمرالأولالإجتماعفىيحملهاكاذالتىالحظابات

4412عامالباريزىوهتى،28حماشية،4521عام،رينالدى

!ا.!ا-2728!ط

(f)هـ(641-652م/1أ-1243254الرأبعأيخوسثت

.(المترجم

هـ(6م/623-122696-.127)التاسعلوسالمحديع!)15

+(المترجمأ

22-6121)لثاثضرى(6) Vهـ(176-أ31/م؟

.(لمترجما
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وأبحر.المقدسةالأرأضىكلىيفقدونسوفوألا-بحدة

الكبيرةالصبببيينحاجةدرلعلى.العفمتاءفصلىأشاءهؤلاء

فصلىفىالبحرلخاطرانفسهملمحويضدفعتهمالتىهى

النفص.وضيقعديدةأخطاواالحرفىفقابلوا.الشتاء

الىوسائل!موسلمواأهدافهمألىألمجيعوصلىهذأووغم

ىأهناكيجدوأولم.ألَاخرينوبقيةفرنساملكوألىالبابا

عننقلاوالفرنجسسيينفرنسعاملكمنالامحدةأوهسعاعدة

بعد.ف!يماسنوضحهاوفقالأخرىالنجدأتبعض

ميلادهن1244عاملطصمميحيينأ!واوثهذهوحدثت

ق!بلأكتوبرشهرفىالهزيمةوتمعت.المدسعيحيسوعسيكنا

.أ1(بيومألانجيلىكاتبلوقاأقديحرعيد

نصلناا!ف!عه!!وقد.92tص،57فصعلى،هرقلتاريخأفظر)1(

المعركيةهذهكلأطلقوفد.بالصليبببنلحفحتأفىالهزيمةهذه

*مصباحدرحدثت،"صةهعركةلاأسمالصليبيوذ!هاهزماق!

هـ.أ-24عاءالأ-م/جماد!4421عامأكتربر71الأثنير

ألمترجم()

6؟؟
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والاؤ!لطأفماقأالفصلىسس!ة

كابيهوسلادوابحلىس!ىاتجهمم!ييف

(أ؟ألبحياواءوواهاالمط

حدثالذىوالفصلىالوتتوفى،2،الأالسنةنفيم!فى

ووأءلرهأالمقدسةالأواضىثنىالمؤلمةالأحدأثهذهفيه

وابعوهوفرنجسا،ملكلويسالمرفيأصاب.الحاو

فطلب،الخطورةشديدمرضهوكان31!كابيهسلالة

طقوب!حس!بالموتاجراءأتكلوأتخذت.4(الأعتوأفا

أحتضارعندأتخاذهاالوأجبالمععسيحيةالكنيسة

مميثيراوقسمبوصيتها!ثوأوصى.الخل!صينالمسميحيين

يع!شوأبأذالرجا،أْبمفىاخوتهعلىوألح،ممتلكاتههن

)1(

)31

(Cr

)4(

()5

(\-.\-.2261)فرنساطثالتاسعلويعرهو 1 rvالمترجم).

.(المترجمأم4421عام

نأدونم879عامالخمامععلويع!بوفاةلنجىالكاوالبيتانتهى

العامذاتفىفرنساعلىملكاكابيههيوستوج،زرجمايشك

،عأشدمووسعيد:رأجع،كابيهأ!آأسرةهىحديدةاسرةهؤسسا

.(المنرجم)02ْ5ص1ب،الرسطىالعص!وراوروبا

ألَاخرة!الخلاصيجدحتىذنوبهناقترفهبماالاتحرافيعنى

15المترجم)

كونتوشارل!بواتييهكونتافوذكل!،داوتوأكوفتووبرتهم

حعسند.ترجمهْ،لو!سالقد!ةجوأففيلواجع.دأنجو

.(المترجم751!!،91آ8القاعرة،حبعثى

13لأ
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!

أشتدذلكمنأنتهىولما.السنصذأووأولاده)1(بزوجته

أ2(الحياةفاوقأنهالأيامأحدفىالجميعواعتقدالمرضعليه

كانوهنوجالىذلثيفعلىرلم.والبكاءالصياحفىفبدأوأ

هدينةافوأدكلىفعلهوإنمافحعسبالأعوألتهنمعه

مععميحيةأمرأةأوهسعيحىوجلىعندئذيبقولم.31!بونتواؤ

هدةظلى!الملل!أذغ!و.صادتاحزنجاأطثعلىيخىنلم

هنالحياةأليهعادتثم،كلاماأوحرأكايبدهـالاطويلة

مناط!طلبذلكالروعلى.الربألرأد؟جدلد

يعطيهأنهعهحاضرأكاذالذى4(باوي!سلماسقف

حمعوعندها.ا!حرووأءماألىللذهابالصليحب

ثا!تحاضرينكانواالذينوألَإخرودطالكلامهذاالاسقف

خرجأنهواعتدقدوابوفاتهأيقنواقدكانوألأنهمcدهشتهم

!1(

!2(

3،)

أ،،

لوي!مم!ختزووقد.بر،فافسك!ون!تبرنجيهويموندأبضةمرجريتهى

.:الخعام!ركلحملاتهفىورأ!ه1234عاممنهاالتاسع

،الشامبلادعلىالصليبىالمحدوأدت:يوسفنسيمجوزيفساجع

(.المترجم)أ51،حص

!.شالحوأ!ف431-432ص،فى8فص!!،هرلللاوغافظر

معظملَاواءطبقابونتواؤمدينة!مركضاأقكيعلوكسص!شط

فىمركىأنهشيذممر،ذلكعكصروىائ!ألartأها.المؤرخين

5ص،2ب،تيلمونتأنظر.مويسسرذ A.أنهنركَطولكنحا

.دترصة،جوأنفيلرأجع،جوانفيلذممرههاوفقبار!لهرض

.(الخرجم).حبعفىحصن

بارس!لمدكهأسقفادىكانAuvergعولالصروهـباسمافاك:ليمص

.(المترجم8012431صنةح!ئ!1228ع!نةءت
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باويساسقفأعطاهوعندئذالقرذ)1(.ذلكمن

على!لقبأنالحالطفىوأهرالملكفتناوله،الصليب

الكونعتوهنهمهعهكانوأالذقيالرجالىوأعد+هلابسعه

الحملةفىللاشترأكأنفعممهمدرَأخربردطوأخوتهدأوتوأ

نفسهاعدادفىالملكشمفاءبعدأحديتبطأولم.الصليبية

ررسلىأن2(ووهلأفىالب!اباهنأ!طوطلب.الحرلب!ىه

الفرنمممية،المملكةشعدبالعظفرنساالىعنهمن!وبا

.الشرقأ!أطر!هفىلههدايةونصائحهعظاتهوتكون

ولح،ح4أوديدعىفرنممصاالىعنههندوباألاباأرسلوعندئذ

لتوسكمانياأسقفاكانالذى3؟،)وأؤلطحصنصساصبط

ألمحعليايينوعظفىشعرعولما.روهالكني!سعةوكاردينالا

تدنفسهالملكأنالفرنسميونأدوكلهمافصحوتقديم

عظيموجلأوباوونيبقلمولهذا،الصلييينضمنأصبح

ثيبودلأ"،هوفقطوأحداعد5الصليبيةالحملةفىيشتركلم

هنالكثيروبادو.لشامبانياكونتاكانالذىنافاوهلك

ورأى.الصليبيةالحملةهذهلفبالاشمترأكفرنساشعب

كاستطأالحاروواءفيماالمق!دسةالأواضىألطفونسعاأساقفة

ينفقأنالمناسبمنوأنه.كيبيرةهسماعدةالىحاجةفى

)1،

)2(

31،

)4(

.(المترجم)الميلادىصثرالثاكاقرن

.االمترجم)r(أ-2431254)الىابعأنره!نت

هرتلىصتاوثأنظر،Chatelleraul،ئماتلروتصاحبأود

."حاشية،421

.!حاثعية413صهرقا!مجمتارأنظر.نافاوملكالرأبحثيبود
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سنآ

?o A

م!

الجميعووعد.المع!ساعدةهذهتحقيقاجلىهنكث!وأأطث

أنحاءكلىفىللكنائمم!تمنحالتىالتبرعاتععث!حربتقديم

ماثميئةكانتوهكذأسنوأت)1(.ثلاثلمدةالمملكة

أسقففرنجسعاالىوصعلىعندماالحسيحيسوعسيدنا

ليجدوأالحارورأءفيماالَاخرينالمسعيحيينووسلىبيروت

الصليبيينألىافضمواقدفرنساسبطه!كئيراالملك

الم!لكباستعدادايقحوأولما.المقدسةالأوأضىالىاهبينالطف

أ!ثواتخيذ.سوياوذهبوأأصطحبوهمللابحاووالصليبيين

الباباالىتحدثوهناكالرودتعلى!نهرلودطهدينةألىطريق

اتجهليوذومنالبركه)2(،علىهن!عهوحصل

خلالىوذلكهناكم!البحرلعبوواجمووت)3(ألىالجميع

وتد،جاهزةالسفنكانتوهناك.أكسطسشمهر

ا!لمجن+وباووناتال!ينوجمالىمنكبيربددأمتلأت

يرملفاشرعتهاونشعرتاقلدتأقىسفينتهالملكوكب

الأ(

(12

(A)

عامليرنمؤتمرونخليلاتالبال!دزىهتىالموضوعهذاحولافظر

1245rص3ب655،درتيلمونث،ص%11طبعةفى

15وص84-85
الصليبية،الحملةلهذهالدعوةفىالرابحانوشتالبالاساهم

هنكلوعد!مهاالاشترأكعلىالناسلحثمرأسمعلهة:أصدر

جيوؤس!رأجعح.ودنوبهخطاياه!لالتاميأفّفرانالصل!بيحملى

.(المعَرجم)94صالحعابقالمرجع:نحعيم

.!المترجم)فرنصاجنوداجورتهيناءشْع
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جز!ةألىهباشعؤللابحاو)1(أوغسطينالقد!سعيد

أقديعيصديومالعصرصلاةهوعدحلىوعندها.قبرص

الملكأضى،دأنجو)3(شاولالكوذتقابلوألاهبرت)2(

ق!وصأ4(!سوليهاياءالىوصلىقدكانالذى،لويعع!

الملكوصلىالليلةنفصوفى+وأتباعهؤوجتههعبرأونزلى

ؤوجتهمعالتالىأليومفىالبرألىنزلئمالميناءذلكألى

ألىوصلىتقريباالصباحصلا!وقتوفى،وأتباعهالملكة

فىنحعا،ملكأخى،أوتوأكوسط،ووبرتالميناءذأت

درعندها.الج!عا!رجةوجمصتالبرالىوأتباعههوونزل

لرأىودرفقا.جيدةصحةفىوهمالثلاثةالأضرةلقاءوأوا

الج!عأ!قالمصاحبينالدينرجالوكباوالبابوىالمندوب

الصليبيين.كليصلىحتىالجزيرةهذهفى!يموأأنعلى

)11

)21

3()

)4(

2أالعيدهذاروافق A!هورخونأ!االتاريخهذأوذكر.اغسط

.021ص3بتيلموشتاأفكل،آخرون

.218صسانوتوأنظر.سبتبم17يومالعيدهذا!وأفق

،943صهرتلتارغأفظر.وبروفاذ3تأنجوكونتشارلى

ت!.حاشية

.(المترجمألرصبخود!سرل!ع
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سنة

وأجتمعالصعودأ؟(.عيديومحتىفعلاهناكرظلوا

كلالحميعواتفقذأتها،الجزيرةأه!ساه!الصليبيون

هذهوجرت.المسيحيسوعأعداءلملاقاةسوياالذهاب

سيدناميلادهن1248عامسشمبرشهرفىالأحداث

المسميح.يسوع

فيذصقبرصجزكرةهنالفربمابحالوتارخحولىالروأياتأختلفت1()

رزكربينما،9124عامهارو02الحميسرومأخرواأنهمهرقل

راجع:،ما!22اال!بترومكال!ذللصأنجوالفيلى

,tes!أ5.خ+أ.437055011 cf. .R .H -.C .H Oشأra!س

و!عل!!،09صحبش!حح!ند.لرجمه،جوأثفعلىكذلى

قدفعاتعلىالححلةقيامالىالحلافهذاسببجوزيفال!يهعتور

د5ص،السابقالمرجع:نصعيمجوزيفوأجع.هعفاستةفترات

.(المترجم)4-
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سط

والأو!نالثالتالفصل

+إأأ!لىلصالملكالىدهياطهديخةأوبسلمكيف

السيدألىالمحرنسىالمطثحاجب21(ساواؤأذهنحنا))

وأعوفكيخ.بالصحةوأ!نياتالتحيةلك،هرود)3(نيقولا

الفصلحتىالأخرىالفصولىمنيليهوهاالفصلهذأتضم!)1(

ثيقولاألىساوازأدطحناهنالموجهالخطابفصوالستينالحادى

.!المترجمأدمياطعليالصليبي!تاستيلاءبشأن!اوود

فرنعصاهللص(حجابأأمناءأحدالوأتعفىسارازأذحناكان21(

مؤرخىوطبعة،35ص1جى،7851طبعةجوانفيلأنظر)

،1266أعوأمتعيينهجددوقد.002ص251جىفرنسا

حيأضىانظر.اجشسأحمهاأرملته؟نت،912600127

،24،802صأءجىباريستارت،جوأنفيلعنكانجدى

لاونح!.647ص4جىالبوليحىعنمقالة،لامارت،392

أعتبارفىعليعهامشيويستندكاذالرواياتطنروايةأىألىشرف

53وهمسجل!فى.لودسللمللصحاجباكانسارأزالتجاذأذ

لصكارت1لابروتسدفبييرملفوفىضعارلأ!آخزأنةمن

دأئماالمحربأنيتضح(ألامبراطوريةارشيف،726-.73

يعطوأأن13القرنخلالالعادةتكنرلم.حناأسمعليهيطلقون

!أحد.ال!خصاحمنِن

برجوازىمن!رودونيقولا،فرن!ىأصلىمنأرودعائلةكانت!3(

صقد.أكس!لفيليب6لخبزمقدماوودلايدابناوكاذ،فرنسا

تمالذىألائفاقشهودكأحد1248عامهاررشهرفىحضر

.1252عاموهأتباريع!.كنيعسةهطاونة:جميعالمكب!ت

eiوبابدأرتوأكومتع!ر!شاوعلىطوعلةلدهَأحمهوأطلق me18شأولح

ألمجتحعيخلاسحول!الىفىجيرردمادةأفظر.اكسط!فيليب

1طبعة،افرذ-س ArA،!282-22صم V،أنسملمب!عئد

.406ص؟8
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س!نة

956

عى

دأنجو،وا!وش!،داوتوأوالكوذتوالملكةأ!ثأن

.فىمياطهدينةداخلجيدةصح!فىهعهلرم!وهـوحته

يوما!مليبيينالىسلمهاومحبتهووحمتهبتوفيقهالربوأن

البنتاكوت)1(عيدعلىيوهاعشرحمسةهرووبحدالأحد

جمياجرتالتىبالطريقةعلماأحيطكمأنينبغى،وبعد

الصليبىوالجيمث!الملكأسصلىفلقد.الأحداثهذه

يومبناالسفنهذهوأقل!عت،اجمووتفىالراسيةالمرأكب

اكسطس،شهرنهايةيوافقالذىأوغسحطينالقدي!سعيد

بخمسةmه!عولاقديس!ظأعيدتبلقبرصجزيرةالىفرصلنا

الكونعساون!زل+لام!وتالقديسعيديومأى.يرماعشر

فىأ!ثمعوكنا!سرلى"،منقادهاالمدينةفىدانجو

الصباحوفى،بالمدينةنزلناثم+هانجوأالمعمسماههراكبه.

وصلىالصباحصلاةوقتحيوألى2()التالىلليومالمبكر

وقتاالجزيرةهذهفىفأقمناالميناء)3(نفسألىدأوتواالكوشط

بد&.حمالتقدالرحيلوقتيكنلماذقصيرأ

وعيد،9124عاميرنيو6ألاحددم!ياطمدشةعلىالاستيلاءتم)1(

القياهةعيد-تأ!مصينالومالمسيحنِعنديم!لالبنتاكوت

اقرجم()سبتصر8؟(3)

.(المزجم)كاسرث(3)
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سنه

والأوبعونالوألمجعالفصلى

نرنساهلكالمأالتتاوبهـا!ثالتىالرسائلى

المععممىالتتاوامرأءكباوأحداوسلحدثألط"

ألى)1،وسلهمسيحياكاذلرالذىأد!")1،حh،أحaلأالعثعتاى

31(الميلادعيدقبلوذلكبقبرصنيقوسعيافىفرنساطث

خاتاىال!ثىأواشاتاىأوص!3حalلأ!3،أوكلتاى()0

تاريخاوخواالذينالحديثينللمؤرخينوطبقا،E1chia"؟aلأفىأ

الخالتلسلطةخاضعاوكاذIltchikadaiكادأىالتشىفهوالعثسرق

.الصغرىوأسياوأرهينيافاوسلهخضعتالذىجايوكالكبير

شأنفىوللنظر،126صrجى،الهودتتاريخ؟كويجمتدعط

ألى:يرجعالمحعفاوةهذه

adernieكط de8سأولAbel kemusat, Memoires dالم+

0319،erie,.I Vحاكهptions et belles Iettres, Nouvelأinscr

5.53,694-893.t VII, p

حتى!المسيحيينوالامراءالمغوا!بينالعلاقاتعلىهقالت!تبنضر!قام

أيضاانظر.لرأىهنكوج!تأبدأهيخمارفض.44دص

بهذلك.أ-87224ص2صي،المغرلىفيتاول!5"ه؟4
هـىوصا

أ%،بوفيزدىفينست،نانجىدىشلرمالمعاصري!المؤرخ!ت

رما921صrب.،تيلمو!تطالنهايةوفى.بعدهوها59فص!

يلج!ا.

فىألايلخانناذبمنصبيشغلالتترىالأه!لهذأوكان

ص،حبث!حسند.ترجمة:جوانفاتمأيمسراترأجع.الموصا!

.(الم!رجم)84-85

ماركررعىأحدهماأثنينالرسلىعددأتالكتابحاشيةفجاء)2(

أيضا؟راجع!دأود!وألَأخر

.(n,cep. cit., .t II1 I8 10 2wلا"صاولأث!ة

لمترجما).(المترجدم1سسحبرد52يوأفق(3)
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سنة

0oV

عى

أندويه)1!الاخ!الرسلىهؤلاءألىجالبههـأرسلألمللصم!))

سببيدكولت!االرسلىوكالي.جاكسافعتبعةهن

الأخعلىتعرفواعندهابعدفيماعرفوارلكنهم،اوسالهم

وكاذ.الرسلهؤلاءأهاههيمثلأنا!لكوأمر.أندويه

ألىللملكيترجماندويةالأخوكان2!بل!غتهميغالحدسث!

كبيرعدديؤيدههسيجا)3(التتاوؤصيمأنفذكرالفرنسية

+فاوسفىسادتهمكباوه!مكذلثويؤيده،التتاوهن

سوفالتتالره!قوأتهحلىالخعلتاىأنأيضاواخبره

خليفةضدوالصليايينفرنجسعاثخدهةفىيكونوفي

()1

)21

)3(

لطلقأحيانا9،لاوبسمنمقربةعلى؟مولرنججا03اندريهأيلأ-
صء.-!صأ

الثالثاقرد!امنتصففى!يشأندلىيه؟ذ.لونكيملىاسمعليه

.منيكانالدألاخوأ!حماعةفىالمصيزي!عضاءايأحد؟-طع!ثع

تا-لاعادةالقسطنطيغيةألىلولسالملكأرسله1238عمام!دف
ث

شعند.أضتاواخاذعندالرأبعاينوسنتللبابامبعوثاوكان.الشوك

بمأهوويةكلفهالذىفرنساطثتبرصىدفشجد1248عامعودته

12عامكذلك!صحي.جديدة 5 rدلىألمجز7ترهدىول

م!!المرسلةالخطاباتصكث!راناتجىدى!لىموخدث.ردربرىك

انظر91240عامرحلتهأثناءاصيسالقديم!افيهأند

كتالىفىالتتوختصة،سيناساقفةوئه،و!!ل. مى.يمحاض
704!ط،!ب،لآولظ"!حول

جعفىأ،العربيهللفةالعرفالتئاكاأنهمارأفسعيماث

026.man,op. cit., .t Ili, pولولسأأ

لمترجم(ا)

الظر:شعسيرها!ةتجسسأ

u.لأ، igii،1،*!اأ on d.ألأاdاطا111!اث!اا,ألةAb
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سي
للكرهالمسلحينهنألانتقامفىيرغبوذلأنهمبغدأد)1(

هنألَاخرونوالمسعلمولطالخواوؤميةالحقرلما،لهمالكبير

ألتأيضأوذكروا.المسعيحخسائرفادحةبسعيدنايسعوع))

سلطانلمحاربةهصرألىيتقدمأنا!ثمنطبسيدهم

لمحاوبةالتتاوفيهيتجهالذىالوقتنفسفى،مصرأ2!

نأهنهمالكلىيمكنالطر!ةبهذهلأنهبغدأدخليفة

ألطفرنساطثفوأى.عزجمتهمنويقوىالَاخريساعد

الشعلتاى،سيدهمالىالمندوبينهؤلإءمعوسلهيرسل

هاحقيقةليعرفكيول!31؟،المسمىالأعلىالرئيسوالى

الىصبتهمتمألنألىسنةنصفمرتأنهويقال.عرض

يكونوألمالتتاودرجيث!الشلتاىسيدهمولكن،كيوفي

علىعملوأاقىفاوس4تكانوألأ:ثمأ،أيامرأثعننجععىا-ين

اقتاوبأنأي!ضاوقيلى.التتاوسيطرةتحتوجلهاقدهيرها

الومحسالقوعندها.والمسيحيةالملكمشيئةتحتكانوا

111

()2

)31

لهبالمس!سعصماصىلعباالخليفةابهالمقن!مود

+(لمترجما)r(521-24218هـلم1046-656

r(124-9124ههـلم)643-647أيوبالديننجمالصالح

المترجم(أ

هعصهعلىخ!مهالحمارملكادرسلهمعلو!سالمللىأرسلى

تمثاصورعلإثازمنقوشالقرمزىالقماش!منهصنوعة،كن!يصة

العقيدةأس!جميحع!فضلا،المصيحبيلادمريمألمحذراءبشارة

الدفيالمطالتتاوأجتذابذللصورأءم!ت-ثدفوكاذ،المسيحية

58صحبشىحسند.ترجمة:جوأنفيلوأجع،المحيحى

المئرجم(ز
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هـصل(1أ)6-،)ثةول4احأياع0الشمعةعيدبعدععثعرإلخامص"سظ

أندويهالأخوهمفرنسع!ا)3(ملكووسلالتتالرمبعوثوسويا

حناوالسيد،الاخوأنوأحدجاكالقديسجماعةم!

وهمممبر،،بوأسىقساوسةمنوآخرلرنجو؟ريش!أ3(

)1(

2!لر

!3(

الأصله!مشتقالأسمأوهذأ،عامصم!لْبرأير2فى!ع

المسيحدخولىعيدبهوالمقصود،الشمعةبمعنى4"!ع!احاللاتينى

أليهودحكماءومحاورته،ط!يزاللاوهوأليكلدىالمعبد

بهوتحتفل+عقولهمحيرالذ!الأمر.المحويصةاللاهوتيةالمسائلى

.(المترج!م)الآذحتىالكاثوليكيةالكنيع!حة

11ايد11لروايةفطبقا.الملكعددسفراءعلىالمعاصرونيتفقلم

de!يدعى.أدحوةمنأثنانوفقهقدلوجمودىالدريهفانولص

.276ص،3!ى،3!أغأح؟عاأفظر.وليموالثالىحنا(الأ

سفارةكاسطأفقالىذلكعكسأوودفقدنانجىدىوامأها

الأخوةه!آخر7وأثن!!لومحبملمنأندريهالأخهنتتكوذالملك

الجشودهنوأثن!ت،الدفيوجالىمنرأثنين.الجماعةنفسم!

عين،فبرايرشهرم!تالثامنفىنيقوسيام!+!وحلواالمسلحين

فرنمطعا،يختافى،لهمقائكاليكوذانكريهالأخهؤلاء!!علىالملك

الأحأهـسلالملكأذكويدىفبرفارد!يذكر.367ص،2ب

أبكوشيم!ردىتوهاصمأماعثهكمندول!حنا!الأ-اندرله
!ما-

ممت!تكوذكانتالسفاوةهذهبأ!!دعى14حاشعية54فصل

هينبر.أخواته!تشأثنيهىالواعظينصاثن!!

فىالمنشووةدأستوأكو!فووبرتإ!!أغااحهـمايةكل!يتصْ!!

حناأ!165صر12ص"بيكارد!آثاوجاهعذكريات"

الما!منهبلغاأستلموأنهالملكىالبيتضباطأحدجودر!ش

.أ!اسص!!أسفي!-توفبعاتوسائدمنشاتالم!فرلشرأء
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سينة

571

م!

الصهامشعهـومنتصفحلىوعندها.سن)11دى"وجل!لميت

الرايةيرنجعبأنالرسلىهؤلاءمنأخباوللملكوصل

ويمكن،المسعلمينأواضىقلبفىالتتاوسيدالىلريتجه

ذلك،وبعد.التتارسيدوسلىطويقعنيرنجبهاأخذ

وخسسمائةالفينهنيقربهاللملكالمرأفقولطكاذ

هنكبيروعددالسهاموهاةهنآلافوخمسطة،فارس

الىوابحروأالمراكبالجميعفاستقل+المشاةالمقاتلين

الصعودعيديوموذلك.لق!وصالأخرىوالموأفىلمحسعول

المأللاتجاهوذلث،هايو13حينذاكموأفقاكانالذى

ووأسجهتنايوهاوعشرينأشينالجرفىومكثنا.دمياط

.عديدةصعوياتهضاك

والإوبصنأظ!الفصلى

والحمسعينالفاهنالفمعلىضى

!2(...........0000005+.................+.0000000005

)11

)21

رجلى1374صكامفىبباريسأندويهاقديسحىفىيعيشكاذ

الشلل،بمرضوهصاباهسناوكان،سندىجيلبرتيصمى

أنقليلاضماليناك.لويسالقديسضرتعندفعفى:لكمه

.التماوسيدألىالملكأزسلهالذىالشخص!ففسههويكعون

ص02بر،فرنسالارغ،لوبسأ!دس!معجزا!أنظر

132+

الممدمهفىذلىوأوضحناال!رجمهعنأفصرلهذهاسعبعاد!م

.االم!رجمأأ!عابهذأمن28-92صرأجعأالحلحلعه
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سسنة

9!مه

ع!

095

ص!

والحمسونال!تياسحالفصلى

الأوأف!؟بعضالصليبيونحاؤكيف

وصلالالهى)1(الثالوثعيدب!عدالجمعةأفىيوم

فىوذ،تقري!باالصباحصلاةوقتفىفىمياطألىالصليبيون

السفنالملكفأوصى،الأسطولطسفنلرصولطيتكاملأن

كلىمنتوأوطلعب.البرمنتقريباأمي!الثلاث!ةمسمافةعلى

أ2(عأهذولهيمالمونجوأمركبدأخلىلمجمعوأأدتالبالردرنات

صباحفىيذهبوأأذعلىجيعاوأتفقوأ.أطككانص!

عنوونجمابالقوةال!و)3(علىللاستيلاءالتالىالوم

الألرأمروكاشط.منعهمفىهؤلاءفكرهاأذأ.أعدأئهم)"(

!يعايدخلوأوأذألاسطرليوقواوبالمراكبكليجهزوأأدط

قدووعلىتقديوأكبركلالمعدينةالتالىأليومفجر

ويكتبالاعترأفهنهموأحدكليقدملرأذ.استطاعتهم

سيدنالمسعيئةوفقاسيموتكالطلو؟شمئونجهويرتبوصيته

أستمعالتالىأليومفجوحالنوعندها.المسميحيسوع

عرضفىفعلهثلماالمحعيحسيدناتكأسألىالملك

ويسملوايتسلحوابأدطالجصيعوأهروتسلح.البحر

الرصوليومثجبرأنفيلحددبيما.صفر25يونيو4يوفق()1

.(المترجم)الحميسفقش

!(المترحم)الحرلية!ويم!القديسلسف!يغةأسمهو()2

1r)،الممرجم)دمعاطمدكه!.

1(tلمترجم(ا1)لمسعلمو-ا3بصلمقصمدا
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الطل!اح!دىفىالملكودخلى"القيواوبالصغيرة.سعنة

الذىالبابويلرالمئدوبوفاقناجميعوكذلك.النووهاندية)1(

يعظونكانوأ!نوالآخرين)2(الحقيقىالصليبيحصلىكان

البرألىللاتجاهالصغيرةالمرأكبأستقلوأالذينالمقاتلين

السعفن)3"فىأحعدىالملكوأدخل.عليهالاستيلاءومحاولة

ها،(441JehanحBأaumontبيوهونتدىحناسيدنا

د!ىفرواوجود،()ْ*ولhأ4ezعول1arأهاولمطذىهى

4!كهسرجين Sarginneأهrسيدىوأيةوجعلى.)6(هأولحلم

وتبغتهاالسفي!نةهفتهوتقد!تط،هعهمدانيعم!القديمم!

أطثبهاكانالتىالمركبتبعهاثم،الأخرىالسفنجميع

الصليبحاهلىالبابوىالمندوبوبها،الراييةحاملة

اقتربنأوعئدها+المؤخرةفىدأئماوكضا.أطفيقىألمفدس

الشعاطىءعلىأهأمناكانسهمهرمىبمحمافةالشماطىءهن

)1(

)2(

)3(

)41

)5(

)6(

كلماتتحتالبحرفالقامو3!لفأ!لمةهذههعنىع!أفظر

Cog5 Cage, Quoque.

جى،فرنساتاريخ،لويسالقدسيحي!اة،نانجىدىولرانظر

طبعة،!16صالباريزىهتى،03737-أص02

أخلترأه

Bargade,كلماتغتالبحرطَ!القاهوسانظر carntherio

Bargeعلا" de canner, J3ar.

عامفىالمللصحارساكان،بيومونتدىاوبلمونتدىحنا

لويسالملكأسسلهوقد.نامحىفىىول!مأ!وفىهلماطبقا،'235

.أاليجيسي!تضد9231عام

هيرذسى.موش!بضتألىما!لىدىهىماينتمى

.يحاشية،4t؟ص2فصأ!،هرتا-بختاىأضر

\!1
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جيداالمسملحينألاتراك)1!وفرسادمشاةأعددكبيرمنسنة

ضدنا،المتلاحقةضرباتهمدرجهواأذلبثواهاأسفيوأ

نزلكث!واالبرمنأقتربناوعندها،بالمثلفعاملناهم

خيولهم،ظهووعلىألاترأكهنالفينمنيقربهاالحر

أتباعناوأىوعندما.أتباعناضدمتجهينالمش!اةهنكثير

هذاالفرسانهم!بالمراكبومنالمسصلحينالمشعاةهن

ألمحديسسيدىرأيةتخطالسفنوسوينتظربرألمأفظر

مسلحينوهمألاقدأمعلىهمفعياالبحرفىثزلواوإنمادانيمم!

والعض،ألابطبالبعفحتىتلحقالمياهوكاذت.أيضا

حسسبأقلىأوذلكعنوؤيادة،الئدىحتىألَإخر

هنكث!ووكالط.لَاخرهكاذهنالبحرعمقاختلاف

عرضهمفأطرصثبخارجخيوهم؟خجوتدأتباعنا

جهداسهاهناوهاةفبذلى.الشاقوالعملىللخطركثيرا

نجحثمو!ت.ذلكيريمندهشعةأثاوتلدوجةكبيرا

،هذاالاتراكوأىوعندما،.البرألىالوصولفىأتباعنا

ك!باءبشجا!نحونجاوأقدموألجغتهموتحاووواسوياتجصعوأ

يتقه!قروألمو!أتباع!نا.وتمزيقناقتلنافىيرنجبوذأنهملربدأ

)وrواصرأوشمجاعةحاوبواوإنماالشاطىءعنبعيدأ

ضسيقه!أوثماقةأعحالهنأواخطاوهنيقاسوألمكانوا

الأصلىوالصليبالمسيحيسوعهسماعدةبفضلىالبحرفى

المسعل!مين+ضدأعلىألىالبابرىالمندوبيوف!4كانالذى

ايوبالد!!نجمالمحعا"السلطاذجي!ث!قالممالمجثبهمالمقصود)1!

المترجم!)

521
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190

صى

فىبدورهوغبالحرثنى!نزلوذجضودها!ث))وعندماوأى

ذلل!،علىيرأفقؤالموجالهولكن،مع!موالمعثماكةالنزول

الىالمياهوصلتحتىالبحرفىعنهمونحمانزلولكنه

ثمديدةهعركةاندلعحتثمره!،هعهكناكلنا.الحزأم)1(

،الظ!يرةوقتحتىا!عباحهنذأستمرتوبحرابرأ

دهياط.هديخةودخلوأللووأءألاترأكتقهقروعندئذ

علالصليبىالجيش!أفرأدكلمعالمل!كلرعسكر

بلىالمعركةهذهفىكثيراالصليبيوذييفقدولم،المثماطىء

هاالأترأكهنقتلىبديماأحدأيفقدوالمأنهمالمحضملىه!

خيولهمه!كث!وع!فضلاهقاتلى!سمحائةهنيقرب

والكونتباودىالكوذتأهاأهرأثهم)3(منوثلاثة

قتلافقدغزة)3،أهامأفهزهاأذسبقاطذألطمونتفووتدى

الممملطاذبعدالسعادةأك!وأذي!قالى؟ذ8المعركةهذهفى

وعقلىفوفروشيةمهارةواكثرهممصرانحاءكلفى

حعىبلغالذىالماءالىهفزلولمم!المدلسأدتجوانف!لذكر)1(

علىوخوذترقبتهفىدرعههعلقاأفحوهذاعلى،مضى،ابطه

،الشاطىءكلالواتفينرجالهألىص!حتىيدهفىورمحهرأسه

.59-69صحبشىحسند.ترجمهَرأجع

الهبوطيحاولبالاأليهتوسلوأقدلويس!أ!ثمستشار!أوكالت

أنهكير،العساكرتقلالتىالسفنقيةيحملأنبحدألاالبرالى

انظر:،المسدشجيسث!مماوم!هعحدلاالعأجعلرفض

,0Runcimanء(المترجمأ op. cit". 01 III, p

ثحمالأهير،همالمعركةهذهفىحيانهمفقد!أاعذ!كاالثلاثةألاهرأء)2(

الذينهموهؤلاء،الد!وكن،الدي!صارمالأهير،الد-ش

5mont."ه0246247ةأنظرمؤلرخناحددهم 051 IIIحll+أ

.(اكجم)أعكتاباهذأمي969ص!هسبقهاأنظر(3)

1 or
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الموأفقالتالىاليومصمأحوفى.المسركةهذه))اشنركوافىسنة

أحدحضر،البانتكوقيبعيدألاحتفالىبعدالأحد)1(

تركنوأقدالمحعلمينكلىبأنأخبرهالملكألىألاعراب)2(

هذأيك!لمألتشنقهالملكمنوط!لب.)3(دمياطمدينة

وألىسل،الحرأسةتحتالملكفوضعه.صحيحاالخ!و

عندوهكذأالخبرهذاصحةمدىلمعرفةاتباعهبع!ض

ئرانتشمرتالملكألىهؤكدةأخباووصلتالعصرو!ت

قدأتباعنام!كب!واعددأبأنالصليبىالمعسكرداخلى

أعلىعلىترفرفالملكأعلاموأددمياطهدينةدخلوأ

أجهالمجسسسئ!عسىأ

وعيد،هايو23فىوقعتدالبانتككلتعيدوكان+يونيو116(

لناحددهالذىىالتارت+ابريلى4يوأفقكانالعاملهذأا(غصح

الوأهع.هعيعفقحالمولى

16صالباريزىلمتىطبقا)2! V،الملكأضرالذىأذ،انجلتراطعة

الصليبيين.الاسرىه!اثنانالأهربهذ!

الصاءالسلطا-أنالىدمياطلمدينةالمسلمينهجرةسببيرجع)3(

كلأشرفحتىطناحأكومدمري!ضاكاذأيوبالديننجم

أطلقلطهياطالغردالشاطىءادنُجالفرسف!وصلتولما.الموت

لخبرالزأجلىالحمامالمصرلةالمواتتالدالدلنفخرالأهيرأ

تجادسجوابايضلقىأ!دو!ثلاثالرساثلعددبلخولما.السلطا!

صتعساكرههعرحلالظلامح!!رعندها.ماتأفهذهنهأد

ادذىالشسرقىالجاذبالىاءممراالجسرم!متخذأالفردالشاطى،

ذأعج!لتهمفىالجندونسى،طناحاكومألىومنهدمياطفيه

اعصليبيوتأفأحتله،الشاطئينب!ت!صلىكالتالذىالجسرمجطموأ

أ،كراددسلتمتاس:أغوا!ساألىاب!:رجع.المدينةعلىوأستولو

ص،الس!ابوَالمصد:المقريز!،1-66968لىح!،وألاترال!

ملولى!الزاهدةالنجومثبرد!تفرىألمت،335ء2ث،\

،"قرجمة:جواففيابهذلك+33صطآبر،:القاهرةهصر

.(المترجم691صحبشىحصن

154
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سنة

295

ع!

العسشنالفصلى

دهياططهينةعنللدفاعكب!يوةوقىةجم!يحاهيات

سيدناوشمكروابشعدةأثنوأالأمربهذأ"عندهاعأتباعثا

لأذالص!لييوفيحاؤهالذىالكبيراليرالمسيحيسوع

كبدروبعددوالخنادقبالأسمواومحصنةكانتدمياطمدينة

المبرجوفىةالمرامىببىن!ب،والدالةالمتينةألابوأجه!

واللحم.درالاسلحةالكث!وةألَالاتع!فضلا.بالحص!

يمكنلاالحصانةهنكبيرقدرعلىالمدينةوكاشط

ووجد.كبيرةوقوةشعاق!طجهو؟ألاكليهماألاستيلاء

بدأخلووجدوا.تماهامحصنةالمدينةألطبالمحعلاتباعنا

كانواالذينالصليبيينأسرىهن!نجعسعيهىثلاثةالسجن

23هنذقبلىهنذكرناأنسبقهاوفق،مسمجونين

وقد.ا!ثأهاموأحضربرهمتحريرهمع!فعملوأسنةاْ)11

ألمحعبت.يومسمماءهربواالمسسلمينأدالأقوالترددت

لقداوي!قولواالصليبيينعنبينهميخمايتحدثوذكانواوأنهم

مسعيحىهنبعضأيضاوجدوا؟."الخناؤيرحضر

هؤلاءشماهدوعندهأ.المسلمينلسلطانالخاضعينالشعام

يكنلمالذئالصليبحملوأالمدينةالصليييندخول

يملكوبتهاوممطمناؤلهموتركوا.قبلىهنمجملهلهميسمح

أقالىأليومصباحوفى.دهياطمديضةاهامالسكنوأتحهوأ

المترجم()الخاهس!الصليبيةالحملةأيامهنذ11(

أ50
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توأضعفىدمياطالملل!دخل)1(برناب"لعيدالقديصسعنة

الرئيسيةالمساجدبتحويلىوتام،كبيرأحتفالوسط

تمجيداكغائحم!ألىالأخرىالمساجدص!إ)2(للمدينة

المدينةنغادولنأنناتماهاوادكنا.المسعيحيسوعلممميدنا

المسممىالجنةضهرفيضالتب!ممسببأ!ديععمينكلعيدحتى

وأالاسك!ندويةألىالذهابيمكنلاولذللص.بالنيلى

أرضعلىالنهرمياهتفيضعندهاالقاهرةأوبابليون

نعرفلأوكنا.اهاهاألاظهفاعفىالمغامرةلمجبولا.مصر

أنتماهايفهمأطثو!ن،(rهصر)سلطالنعنشعيئا

أعادوعندما.عاوبوه)4(سوفآخرينسلاطينهناك

!معرباالاهعسمكرنجاهىبالمحربنرىلماليناالمدينةالرب

أصاتربباهيلإنهقربةكل،خروتتهنيأتونكانوأالبدو

سهماهناوماةيشرععندمابافرأريلوذوذثمهعسكرناهن

)11

!2(

)3(

)41

يونيو.12يوءبرنابالقديعم!عيديقع

الأمر،هذأعن253-254ض3ب،تيلمونتلروأيةطبقا

هـلى(168صالباريزىمتى)دارتواالكونتخطابخلاامن

4!جديدةأحتفالادمياطأدالملكوصولىتبعأنهنانجىدى

لأقامةمحلا1221عامقبلهنكاذالذىالمد!نةهسجد

فترىدىجاكأفظر.العذرا؟للقديمسةمقدساومكاناالمسيحيين

تكونالتىللممملكاتبالن!عسبة.1143صبونجرؤ،3جى

-!1جى1785طبعةجوأنفيا!انظرهناأللسؤاموضع

88.-97

.(المترحم)أيوبالدفينجمالصافى

مضمسلطا-طبعندماالشامقأيوبب!نىهلوكبهمالمقصود

المعرجم(أأضجدةاهـثبم

56؟
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سنه

395

مس!

ليلاليأتونانفسهمالبدوهؤلاءوكالت.ضدهم"بالتصويب

سلطالتأنويقال.الوجالأ)1(وؤوسولقطعالخيوللس!تجة

عشرةلهتجلبصليبىوأسكطعلىيعطىكال!هصر

القت!وؤوسيقطعونالبدوالمحربطكالتولذلك.لمجزفط)2(

وؤوسهالقطعالمدفونهّالاجسمامالأرضباطنمنويخرجون

أح!دووأهماوفقوهذا*للععحلطالتواحضاوها

فىوقعثمالمعسمكرألىدائمايأقىكالتالذىالاعرأب

تنفيذالسهلىمنوكان.ر3"عليهأقحفظوتمأخيرأألاسر

دمياطداخلىكالتالملكلأنالعثمكلىبهذأالم!سرقةعمايات

القصر.دأخلىساشميتهاهنوعددالملكةؤوجتهوكاشتط

المغلقةالقصرصالاتداخلالبأبويالمندوبكاذبينما

طبقالمادمياطهدينةداخلىيسعكنونأتأجأرؤأوكذأسكجم!نت

خ!ارتفكالطالص!يبيينمعسكرباقىأما.متبعهو

بدأالبدوب!يقومكانالتىالسرقاتلتلكفىنظرا.المدينة

بالمصكر.تحيطووأسعةعميقةخنادقبناءالصطيبيوذ

المسيحسيدناوبرحمةوهكذأ.:ثاالعملىي!كتملىلمو!ن

)9(

()2

)31

Vص1بجواففيل -8 V V.

البيزنط.عرفناأذسبقبد.منالذهببيزنطهرلجوأنفيلطبقا

.(المترجم).الكظبهذأ-تفى3صِرأجع

:قعفأنهحتىالقاهرةألىنجاعايصلو!ا!ك!ليبي!-أالأسر!أ؟!

اسيرثلاثمائةصيفربماأشهرثلاثةغضودقالمسلم!!أيدى

56!!،السابرتالمرجحةنحع!مجوؤلصوأجع،الفرئج-!

المترحم()
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س!نة

495

هـ

ألىلرالحصوفيالعظيمةدمياطمدينهَأستعمملامتم

بعيدألاحتفالبعدألاحديوبمهذاوتم.الصليبيين

يونيو.شهرمنالسعادسالموافق9124عامالبنضاكرت

والسعتوبطالحافىىافصلى

دهياطأهوأءهنأثنينبين!كاهاعثعرخمم!عة

الصليبيوبت!طكنعماماأأ(ثلاثينبعدهذأحطىث"

الهزيمةأنزألىم!الكبيرةوالمعاناةالكب!ربالجهدبعدها

أعد،أ!جمندها،السنةنفعم!فىالمدلنةوأستعادةبالمسلمين

النيلى:ثرهياهفاضت،القاهرةالىللذهابانفسهم

التأخرأوالتقدميستطيعولتلافكانوأ،حولهملرأمتدت

ألىالتحركالصليبىالجيش!يس!تطيعل!ولذلك.للخلف

تنواتها.اأ!وترجعأفماطىءعنالمياهتنحصرحتىالأمام

كتبت.بالرسائلالأمووهذهبك!!أصدقاؤناوأخبر

سيدثالعيدالسابق)2(أليومفىدمياطمطينةفىالخطابات

.11الشع!رنفصفىكانالذىالمعمدأنيوحنا

مصركلبري!تدلىجاتحملةعلىعاهاثلاث!تمرشرهوألمقصود1()

+(المترجم)هـ616-518م/1221ا-812عابم

!ونيو.32اطوأفق

IoA
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سسنة

والسؤلنالثاقالفصلى

واستردشديدة!يمةالصليبىالجيضأضهؤيمفي

؟دهياطالمسلمول!

التىالطريقةبنفصدمياطعلىالاستيلاءتمعندها

بشكلفرنسماوملكالكاودينالقام،قبلىمنسردناها

ليلمدلية،الرئيسعيةالكنيسةفىالمديخةداخل)1(أسقفية

وجري.الاسلامىالعهدفىجامعاقبلهنكانتوالتى

فىخلاالملل!وخ!صص.سيدنالخدهةهنشميدين)2(قعيين

الفرسانوجماعتى،والمنشمدي!تالأساقفةلرئيسكب!را

وأخوةالمانيادىنوتردأماخوةكذلثوألاسبتاريةالدأوية

لاترينتىوأخوة.جماك)3(سان!توأخوأتالفرنسيسعكات

ألىاطثوهنح.أحمائهمكديديمكننالاولآخرين

حعسبوقيمةفاخرةبضائعالبحروواءهاوأمرأءالارونات

الزأءالمللثوأدخلى.دهياطدأخلىمنهمبكليليقما

كلتوغيرهمالمسعلمودتاسسهاالتىالكناثسعلىوالزينة

وبالصلب،رالشعصداناتوالمباخربالكؤهـسفزينها.قبل

الضععاوسةوقمصانهـبالكشببالمسعيحألمجسدوالصليب

)11

!2(

)3(

441حدهرق!ا!تاوخأنظرجيلىهوهذأادلأصاتفةْأسئي!عكاث

.ء1لآ23عاءصوكلأسقفيةاِلحصااستدعى؟قد!ئرحاشحة

،372--373كل02برفرنعاتتا،د!فانجي!ل!هأنظر

.أرر.هحنبكأ-1

915
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595

ع!

فيوس!!)1(وبلاطىلسعيدتناوصورللمذبححريريةومفارش"

أخرىاشمياءأ!الكريستاوالفضةالذهبم!أخرى

!ني!سةالملكوخصص.الكنيععحةتحتاجهاعديدة

وقرو.الكنيسمةلخدمةالدفيوجالمنكثيرأالمقدسة

م!لت!حكنوادوجتهحسبكلكبيرأدخلاهضهملكل

فكرأالأموو!هفىجهدهالملكوكرسبكراهةالعيش

مدينةتكولتلرحتىسيدناخدهةأجلهنلرهشاووةودوأسة

نفسهاالمدينةحصانةالىوأضاف.مسيحيابلدأدمياط

رعموكذلك.لل!دهحثمةوهثاواتمامامحصنةكانتاقى

هوجودةتك!تلمللحصوبتمرمىوأنشأواالخنادقالص!ليبيولت

وكرس.تحديدهافعرفلاأخيرىومنشتآت،ق!بلىه!

ألتىألمشروعاتهذهتنميذاجلىصتج!هده!اطث

تعدالتصرفاتهذهأدتالكنَيرونأعتقدستى.عنهياتحدثنا

هنأقلجهدايبذلألىأمكانهفىكالتوأنه،عظيماجعنونا

أوتواكونتيمممهَالملكةؤوجتههذأأعتقدوممن.هذأ

المعممحكروجا!وهعظمسالكاوديتالاتبوأتييهكونتي!محة

شاطىءعلىالمقامالمدينةجسراهاممقيم!!الصليبى

ادرشاءلماءوعلىالجزيرةتدكثاقاهواتدصمنوأ.ادنيل

المعسكربينفاصلاالسراصبحخىوصلوأأدتهنيذ

حملمز!)ءاأسأحدأعر!(1)

016
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(>'Maal،5هالوتهىالجزيرةوهذه.ودمياطالصليبى"سق

أوضوهىللنهرالَاخرالجانبمندهياطأمامالوأقعة

Sablonسابلونعن!دوالصليبيونالملكفيهااقأمخصبة

وبسبعب،والقلقالمللبسباشديدةمعاناةعانواحيث

اقىالحجمكإرةوالبرأغيثالذبابجم!لمةالشديدالحر

البدوبهيقوبمكانعمافضلا.المعسع!تهاجمكاشت

هنالمعسكرحولبالتجسمسالمكلفينالمسملمينوبعض

قليلابالابتعافىيذإهروذكانوأنحدهاأتيباعناعلىالهجوم

وأحيانا.هعه!مات!باعنايفعلىكانوبالمثلى.المعسمكرعن

فىغ!الباكالطولكينه.المسلمينلصمالحالتفوقكان

فىالقتلىيووذوالمسلدمينالصليبيينمنكثيروكان.جافبنا

وصلأغدسحطسهئنصصوفى.بالمصمعكرأعيطةالحقولي

وبدءدرأالصليبيونيقيمحيثالمكانهذأألىألاترأك)2(

الملكدرصاح.الصليبيينلمحاوبةهنظمةصفوففىالمعركة

منأحديكنلمولكن.انفس!عنليدافعوأأ3(قواتهفى

+tuصالعربالمؤخِينهنتخبات:رينوأفظر.المحلةبحر)أ!

كل!بالقربالكومضياقريةعندمليجهْرعمنالمحلةبرشيخرن

بقريةويمر.والجعفرلِةمليجب!تالطريقمنتصففىالوأقيعةطنطعم!

فالمحلةببلقينهثم،اطيرثمأدمحلةالأديع!فيسم!ثاالتىالهير

جوزيفراجع.شارعساحعندبالنيا!يتصلأتادالكبر!

ص19691،صكندريهَ،هصرعلىالصليبىالعدشأذ:فححيم

.(أطترجم)191

.(المحَرحم1المماالك:3المقصود2!)

(r)حي!1بر؟785عامطبعة،جوانفيلىأفظرالدفامحملهذألالنيحيبة

47 o - V21صحمطهـ25فرتصا.تائرت!ه V.
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695

مح!

هوأجهةفىللتقدمدرالشجاعةالجوأةلديهالصليبيين

دفكب!لمةبأعدأدالمسملمولتتدفقفقدولهذاالأعدأ?

الصلدايينهنأياأنوأواولما،الصليبيينهععاكنهواجه!ة

الصليبيينمسماكنقربألىأتجهوأالمعسحكرهنيخرجلم

صاحبجوتييهالسعيدولكن.عليهملل!جزماستعدأدا

جوأدأوأهتطىسيفهفتقلدهذأتحمليسعتطعلمأفسا)1(

احديضعهأدتدوفىدرن،الملكاوأمروغمبا!لشوجوبافىو

كانوأالذينالمسلمينهواجهةفىكبيرةبشجاعةوتقدم

خلالهاأبدىكب!يرةهعركةوداوت.الصلييينهنيقتربون

وهربالمسمطمينمنثلاثةقتلوبمفودهكبيرةخا!

علىيظهركانالذىالمسلمينهعع!حكوتجاهألَاخربرلط

الوقت.ذلكفىعليهيخيما!عكونوكاذ.ال!رهرهى

تعثرحصانهولكنالهاوبينمطاردأبحصانهجوتييهوأسرع

المسسلفؤنلمحهوعندما.أ2(تحتهجوتييهوقوعألىأدىمما

سيدناولكنلقتلهناحيتهعادوأJالحاهذأكلالهاوبون

ظهرعلىاصلمالىفىفأسرعذلك)3(لمحبيوجيهدىأبير

تجاهفائ!قةبسرعةيجريانوأخذاالفوسانأحدووافقهجواده

قتلىهنيتحكنوألمالأترأكلمح!حاوعندما،المسعلمين

افساصاحصنانتيويلدىلجاىابناهوأفساصاحبجوتييه111

.باودىوشاتععسلاذ

5Vصابلجوانفيلطبقا)2( -6Vلقىقدجوتييهالسيرفاذ

ناحيتهاتحهـواالعربمعظمفالتولذلكحصانهب!ببهصرعه

أب-ا؟!+وايجرص!!بنسيهمونثسيدبرجيهدىهصرلثأ،أ!برت31!

بنسيه.موستسيدبوجيعِهدىلجويشارد

آ62
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الصعيرأمأ،ؤملائه!متجاهالطريقهواصلةواثردرأجوتييهسنة

)1(أيامثلاثةبعدتوفىهـلكنهالمعس!الى!لىفقدجوتييه

.الحصاذتحتفىقوعهبسحبباصاب!تهالتىبالكسعوومحأثرأ

ذلكفىيحاوبوالنالصليبيينأنالمسملصونتأكدوعندها

يلتمسعونجيشعهمبصفوفللاقحاقمحادو!الوتجت

صاحب)لوقاالقدي!سعيدأنتهاءوبعد.الرأحة

المناطقتلكفىشعديدةبحريةعواصفقاهتإ)2(الانجيلى

معمنهاكثيرفغرقهواكبناهنكبيرعدديرسوحيث

هنكبيرةكمياتفقدت؟،اتباعنامنكبيرعدد

هذهأثروامتدتالعوأض!لخثوسطوالزاداللحوبم

ألا،تقريباالبحرموأفىءمعظمادالعثمديدةالعوأصف

وصلو!ذاقبرصجدزيرةفلجاسولميماءفتؤثرم؟صها

بعداس!لهمعالجزيرةهذهألىبسلامبوأتييهدىالكوذضا

قليلاوانتعشواأت!باعههوالرأحةصتكبيراقسطانالىأد

دمياطالم!ماودرصلواسفنهمجميعاكبوأثمالجزيرةفى

الجيشافرافىصلىكثيراالملكبذلكوفرح.بسلام

وعندما.وأتباعهبيوأتييهدىالكوشتطلمجضووالصليبى

بكلىطمرأكبهالملكجهز2(سيسيلالقديسعيدحان

فرنسابيختاس،جوانفي!!اعتغاد!فقأليومنضم!دفجوتييههاتأ!)

.82؟ء!52

.8-ه9Vص!حوانفي!ألظرالعاصفةهذهوكلطأكتوبر18)2(

أما.8.صم!1جى،فوفحبر22جواففيلعنداضاهـإهذأنجوأفة!31(

يرافقالتارتمهذأ9أفرثصعاتارخكتابهلففيرفنانجىف6سأ-

لرا!ا1!ذشخعنامويولد.لمفص"-3"
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795

هـ

والسملاحباللحممحملةفكانت.والمؤنألامتعةمنمختاجه

بالحروبالمتعلقةالأشياءكلالخيولىوسربرجالحربوالات

كلدهشةيثيرالمنظرهذالركان.والخيولبالرجيالىالخاصة

ألىمكانههنالصليبىالمعسكروحلىوعندئذ.يراههن

فىآخرمكالتمنأخربىجزيرةالمطعبرلرأئمالمحلةبر

دهياطفكان!ت!لمعركتهمواستعدوا.دهياطجزيرةطرف

جيشقبالةوهم،يسارهمكلتنيصوقلعةيمينهمعلى

وهوأا(.تنيسبيرةووأءمجتمعاكانالذىالمسعلمين

المسملحوذوكالط.المنصررة.أسمعليهيطلقالذىالمكان

فىوغبتههنالملكخلدفىيدوركانهاتماهايدك!في

أواضىعلىوالاستيلاءوالقاهرةالثبي!لةبابليوفيمدينةحصاو

كب!رةقريةوهى)اليومهذأثفسفىشارمساصأعلىالفرنجنزلى1()

الرهوذذلكبعدراصلوأثم(فرأسخخمسدمياطوبينبينها

للن!يلالشردفالجانبكلالدقهليةمحافظةاعماله!قريةوهى)

المسعلحينعسعاكرمنهقربةعلىواصبحوأ!فاربسكورجنوبألى

جعزيرةطرفوصلوأأيامسبعةدربعد.أئهومكرجنولىتقيمالتى

ب!!!ممالأاثطوم!صثهالىالمحعلصينجشقبالةونزلوأ،دمياط

فىقامالذىالطبيعىالحاجزذلكأها،البحرهذافيالمعسكري!

الححلةعلىتقطعاكومنجرتسعحىصغيرةترعةفهوالمف!بنوجوه

اللات!تالمؤرخ!تبعضعلبثايطلق.والقاهرةدمياطب!تالطريق

بحثدةولمحلها.تنيسخي!قياسم:هؤرخناالباويزلىسمتىهرق!!مث!!

الكتابعندلعرف.هىال!رعةهذهفيثاتصبالتىتنيعر

أ،أقعة1طناعاثهوممدينةالىس!ضةاكوبممحربأسمجميعاالمحيعلم!-

9،1-'!ا8صبة!لسااجكل!لمرا:لص!آجورلصنظدأ!ي!علب

لمترجم(ا1
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أل!فعليههسماعدتهمفىالربشاءقدكاذوإن،مصرسنة

هراكبهمتتعرضألتبدونتانيسلمجببرةعبورفىيعاوتثم

ببطىءتممميرالفرنجيةالمراكبوكا!ط.كبيرةلخسائر

المراكبأنلدلرجةوقسوتهاالرياحشدةبعمعببشدليد

الرياحضدالسسيرمواصلةهنتتمكنلمدوالقواربالأخر!

لاكانواالوقتنفسوفى.ضمديدةوآلامكبيرجهدبدودت

وألَاخدرونالملكأها.هناكمرأكبهميترسأألتيستطيعولت

وأكب!وةلاخطاويتعرضوألمالبرطريبئاخذواالذي!

التىالش!ديدةالرياحبسمببعأنوهماعدأكبيرةخسائر

الىدهياطهنالعمسيرفىاستغرقوأفقدولذلك.وأج!تهم

منأكةوهيلى18ع!تزيدلامسافةوهىالمنصووة

ووصلوانونجمبر02ده!ياطه!الرحيلىبدأوأفقد.شهو

عيدقبلىالخماصإليومالموأف!ق)1(توماسالقديس!عيديوم

الوبمنجرفماالطري!قفىس!همأثناءوحدث.الميلاد

المعسملمونلهمكمنأدطنيقولا)2(القديسلعيدالتالى

هسعلحينفرشانهموأشحجعأمهره!سمائةضدهمووجهوأ

مقدمةعلىلرهجموامعسكرناوحاصردرأكثيرةبأسلحة

سوفبأنهمتم!امالنافبداضاويةمعركةوداوتجيشنا

!1(

)2(

لعحعم!2.فى31

نجماأنظر،6يوبميقعنيقولاالقديم!هيلادحيثديسمبم7

.58صم!1جىجوانفي!!عأموضوبثذأجتمم!

651
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895

مسى

افرأدوباقىالدأويةالفرسالطجماعةولكن!جيشنا)1(لمجطصوا

أقللسصنابأنناشمعرواالمقدهةتؤفيكالتالتىالمعسكر

المممملمينهجماتفاستقبلوأشجاعةالمسلمينهن

السيوفأستخدامفىمهاوتهممسعتغلينكب!وةبشمجاعة

المسلمينلالتطويلاوقتاالمعركةتسمتغرقولموالخناجر

هاكومن.؟ئنه!مناحيةبالفرأوولاذواهزهوأهاسرعال!

المعوكةهذهخلالوقتلىمعسمكرهمألىسوياهروبهموأصلوا

اشينسوىالصلييودتيفقدلمبينماالمعم!ملمينهنثلاثمائة

لأنهمحط!!ثطلمامسعرووينعندئيذاتباعنايكنولم.فقطأ2(

عندالمقيمينالمسملمينهدسمكيرلخفالموووهنيتمكنوألم

علىلاتباعنابالنسبةكانالنيلفهرلأدتالمذكووةالبحيرة

يمك!نلاكانولهذأ.الشممالىعلىتنيسبحروفرعا!ين

الأسبابولهذه.للوواءيعودالماذاجهةأيةهنيذهبواأن

وفى.تنيسبحروفرعالنيلىضربينالمحطقةفىاقاموأكلها

عبرالمكالطذلكفىأقاهتهمفيهبدأوأالذىأليومنفس

ألاوأجعينوهماتباعناوهاحموأتيستجرفرعالمسلمودت

هم!وتمكنوأخاههمفائقةبسرعةوتقدموألمحوهمفرساننأأذ

أ؟إ!اللاثاءيومفىشسارمساعسكوس7فاب!!في!ماالمعركةهذهحدثت1(1

6هـ!74عامسمضا!س!هر AIرأجعم21!9عاملسصر

دسب:جمرزيصبهذلكrtvص2تأبالس!لولى"المقريز!

.(الم!رجم14701صالس!ابىالرجح

(Y)-لكأكلضحناوفدالمعركههذه!للدلهلبنىمعص!با!الموسكا*

الكتا!هذامم!3فىحي-سحى!ما!ءأحع؟التحليليةالمقدمة:

.(اطترحم)
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سنة

995

هـ

الحساحقةالهزيمةهذهبعدطويلاالمسح!لمونينتظرولمهزيم!م

جندهمم!كثيراأفرهاعلىفقدواوالتى،جهملحقفالتى

منهمالباقيةالقيةلاذتحينفىالأسرألربالقتلىإها

فرعتجاهالفراوهنلشمكنوألمحعظ!مولسوء.بالف!رأر

كاذتحيعثنفسمهالنيلىضهرناحيةأتحهواوإنماتنيس

القتلى.فيهموأعملوأأتباعنافطاودهمهناكواسيةمراكابا

الأقدأمعلىمشمياإماكانواالشرتحإهالمسعحلموذتقدموحينما

قجنبالهربفىأسرعوأولهذا.خيولهمظهووعلىأو

المرأكبلفاتباع!نالأنينجيهملمهذاأنإلا،الموت

بالعمميوفيضربوهمواخذوانحوهمتقدهواهأسرعالط

علىسيرأكانواالذينسواءالكبيصةوبالعصا!الفؤوس

وظلوا،أيخلىظهووعلىكانواالذينأولئكأوالأقدأم

الاترأكلمجرالتالىالوموفى.الكثيرمنهمقتلوأحتىهكذأ

لْطشعاكتأقىالاعدأدتفوقكبيرةأعدادفئالسهر

،للانتقام3ثالكيحثيروجاء.السابقالومأح!دألت

بالسميوفبعنفأستقبلوهمالذينأتباعناعلىفهجموأ

يتمكنولمالجمانب!تبينكبيرةمعوكةواندأتوالرماح

أليومفىحطثمثلمافاخهزموأ.طويلاالصبرهنالاتراك

الفينع!يزيدهاوقتلىغرلىالهجوهينهذينوفى.السابق

لاأقليلاالصليبيينقتلىعددكانبينما.ألاترأك)1(م!

صهرقا!،أجع0دببسمبر23ش22يوهىالمعركت!!هات!!شقعت)1(

try.
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سن!ة

ه!!كببرأفقدشأانهمالاترأكوأىرلما.شميئايكونيكاد

نخمعوأثمفترةساكت!!ظلوأالمعر!صت!تهاتينفجندهم

حيثألاَخرالمثماطىءعلىتنيسفرعووأءفيحاسويا

شذلكافرعبووه!هرأكبنالمنعواستعدوا،يقيصوفيكانوأ

فىالعجز!يعانوذالكبيرةالخسعائرلّصيبهمأنقبلى

ليدخلوأالقوةلهملأصبدتذلكمنتمكنوأولو.الرجمال

وبعد.ألاتراكانفوغمهصراوأضىصلىوالقاهرةبابليون

أك!لمجدثألتدولتسلامفىأتيباعنابقىالمعركتينهاتين

.)1(سبستيانسالآعيدحقىألاترأكقبلم!هجوم

-ل!واالثالثالفصل

الخصووةأألىوالصليبيونالملكذهبكيف

ه!الرحيلىعلىتسعتحثناهعسكعرناألىالأخ!بارتوأترت

سلطالطأدتقاطعبشعكلىهعروفاكالطفقد.دمياط

وأوسلت.توفىقدعاممنذهريضاكالتالذىهصر)3(

)1(

)2(

يناكل.25

1ا،حد1ليءماتقد!الوبالدي!نجمالصالح!الحف t-صعبا

ء(المترجم)69421/!وفمبر47عاء
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سنة
المثعرقيةألاجؤأءفىعندئذالمقيمأبنه)1!ألىهامةلرسالة

البلاد،علىحا!لصبحمصرافىبالحضولرليعسرع

ألاستإءفىيركبونكانواالذي!الصليبيينولمواجهة

وكبالرالأهرأءجميعجعلىتدالمصعرىالملكوكان.عليها

محمدشريعةك!تابعلىلهأ2(يقسعمولتالدولةوج!الى

وللسلطانلهوالطاعةبالاخلاصويتعهدونبالمحرآذالمسمى

)3!الدينسيفالأهيرتنصيبجرىثم.يليهسوفالذى

وأجتمع.السعلطالطأبنيصلحتىالبلادكللىعحا؟

سيفوكان"الصليبيينوجهفىللوقوفسوياالمسلمولت

شجاعافاوساكانكاالاغنياءالأمرأءأحدهذأالدين

وألاتزالت.بالعقلىأتصافهصفضلاممتاؤالرمحماوبا

(1)

)2(

)?(

والرهاوحرانكيفاعلىحا!كانالذىتورأنصشاهألمحظمأطك

حاشية438صهرقا!قتارأنظر.ميز!بيتاميالفاخرفشمد-

ه،ه؟،ع

أبيهوفاةخ!ربلغهوعندماكيفاحص!ر!مقيماعندئذوكال!

دمشقدخلىحتىالبلادىعبرثمقىعلالنجابيينمعستدمتنكر

القعدةذى18المنصورةودخلىمصرالىسافرثمأسبوعا:ثالرأقام

أ-ئرجالراجمةشامهابورأجع.م.!12هـ/فبرألر647عام

،4791القاهرة،العطافىعزتخقيق،:العسابح3!السادأعقرن!!ا

الترجم(!831!

01ألمأرر!ْأاجماْ-أط!م!واط!بما
55صهـيثومقتطفاتفىرصلى.!--ص!ص

امحساطاااطدلمثأرفاةلعدكأقدألقعممهذأأس!
ءيوبط-6

ا.ح!غ!ب!اأثتءالنائبأاتابلثعليهاطلقاسدير.أفخرأ،صرهو

،ء+عقأسربأ!خ!-المرمقتطفاتصينوانضرأس!لضا-ا
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ا3أضجيعفمه!أفرادالصليبىالملكوأىوعندماسس!نة

الممَاءإثهسلاهىأالمعسكرلوجودالسهرعبووهنيتمكضوا

محلىبناءالملكأهرالسنهرلشاطىءألَاخراصبمانبءلى

دفالأوضعنومرتفعقويسدباقامةالباووناتمشووة

الىتنيسبجبرةفيروعكلىتجرىحتىتنيسفرعمنتدصف

مبثياألمحعديكوذعندهاتقديرأقلىوعلى،النيلىضهرمجرى

أقلىالمكالتيصبحفسوفتنيسفرعدأخلهتينةبطريقة

م!!لحتدخفيفجسراقامةللصليبيينيسهلمما،ضيقا

المسلمين،ناحيةالموجودالشعاطىءحتىالسحدهذأ

سهلىالامرهذايكنلمولكن+يفكرونكانواوهكذا

وأحجماوباَلاتهزوفىهماقويينبرجينأطكشيدفقدالتنفيذ

المسلمينضدلاستخداههاأخرىؤالاتوقذأئفومجانيق

الأدواتهذهالمسعلمودطلمحوعندها.العبوويمنعونالذين

والجسر،البرجينقدميرآلاتهمهنكبيراعددأأحضروأ

مماوالصغيرةالكبيرةالأحجاولرهىكبيراجهدأوبذلوا

ضكنا.المتوأليةالسهامرهىعنفضلا،الجميعافىهعث!

،بالناوهاثعتعلةوأخرىتركيةسهاهايسعتخدمودتوكانوا

أسذيناضدآلاتناضدعنيفاهجوهاكاتأ(طريقةوجهذه

ئرالنبالىالأحجماقذفوكان.الجسعريشيدونكانوأ

أكزير.اكالمطريتثمرأففطيةأصسهاماوالصعسام

جهودبعدالجسربناءمنكبيرةهرحلةأنتثمتشعندها

ايلأنجاهذايصعدقو!يلأالناءتجعلىكثيرةأخطاو:أ،ء

017
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106

للاشاقةبمجهودأفيقوموفيناحييتهممنالمسلمونكالت

لمأسبأبثلاثةوهناكشعيدناه)1(.هأتدهيراجلىه!ونهاوأ

يكوبطعندها،الجسعرهذأأقاهةهنبموج!ثاأتبانحايتمكن

وتحبرف!كبيرةبشعدةتجرىالمياهكانتجذوح!الةفىالسر

الثافىالسعببأها.السطحعلىشبىءأىبقوةمعها

المسلمودطكالقاقىالضخحةألاحجاوأثرألىيخر!ح

مما،تده!وهنتحدثهكاشطوها،آلاتناضديقذفونجا

فهوأفالثالسمببأها.تجهيزأتنامعكلنحطيمألىادى

المسلمولطكانالتىوالمشتعلةالمسموهةالسعهامكثرة

الأحجاوهنيقذفونهكانوافضلاعماسىضدنايوجهوضها

بالاحجيارمذطاةالأوضاصبحتحتىضمدناالكبيرة

انتبهولهذأ.الطرقهنكثيرسدفىت!سببالتىالضخصة

المسصلمينأذمخير.ممهدأطريقأفأقاهوأذلكالىرجالنا

وكعؤبراالجهاتكله!هدعسمكعدرناوفىأهموأفجأةالنهرعإروأ

الاسبتاويةفرساذلمجميهالذىالجانبعلىهجحومهم

هنكبيرةمعركةلرحد!سا،المانيادىنوتردأمواخوة

وقتلىألاترأكخسرالنهايةو!!.طويلاأستمرتالجانبين

أمعاراالمسلمو!هدمممرأجسمههه!أتمواكلماالصليب!و-كاصط)1(

حد:علىحديدص!ال!سمجرىفاتسعالمقابا-شاطئهم:امامه

فىننجزهكنامااحديوعكفعلينايفسدسسص!نوأ"َحوانفيلىفو!

صحبث!حعى!د.ترجمة:حوافف!يلأفظر"ثلاثةأسايكل

ص2بالسابقالمرحع!الحشماأ!الد+تأ!جمابهذاصنى،571

(3المعرأ؟-.-32أ31

؟17
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سئة

206

منهممميبرعددبمطاودةاتباعنائرقام،كيرعددهت+

اضطررأحثىثم!يقتلو3يضربوتفىأحوأئر،الني!!ضثرحمتع!

عددأوفقدوا.الموتمنخوفاالنيلدفانفسعهمالقاءألى

كبيرةخيسماوةوكاشط8النيلدفبالغرقأوبالقتلإماكبيرأ

الصمليبيينمنكثيروكاذ.الوبمذكفىبيالمسلمينلحقت

ناحيةالصليبىالجيشاستطاعةفىكالتبأنهيردفىودت

النهاوويعإوالمعركةهذههىيستفيدأنالمتصدعالجسر

المعركةهذهفىفقدوأألاسبتاويةأنيخرالمسملم!!اأنفهـكم

اولنيافىىنوت!ردأمأخوأنيفقدرلم.هنهمأخاعشعرةأحد

ألمجشأفراث!علىاطثأثنىو!ىأ.اخواضمهناوبعةالا

هذهحدثعساوقد.ذلكاجلم!واهتدحهمالصليبى

يناير.شمهرفىالشعهيدسبست!يانالقديعمىعيديومألمحركة

وقدمالشصةلعيدألسابقالسبتيومحلذلكفىبعد

ترسوحيثألىالإسلاهىالمع!سمكرجنودكلتكثير

ألىودربطوهاللبضائيعناقلاتاوبعةمنهاواوأ!ىهراكبنا

والاخشعاببالفتيلوملؤهاالحديديةب!السلاسلبعضها

عليهااالقواشللاشتعالقابلةأخرىوموأدوأقطرانالصلبة

لرغمMوعلى.للتيارمضادطريقفىوجروهامشعتعلةسهما

اشمتعالاتزدأثيكانتالتىالناوولهيبانرياحاشعتدأدصت

مرأكبنا.بقيةحمايةلفأتباعناغح
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والسع!ونالوالمجعالفصلى

تي!ى؟فوعوالصليبهوفيأطكعبركيف

الصليبىالمعس!كروباووناتفرنساملكوأىع!ندها

الجعصرا؟لمنيتمكنوألنأنهمبوضوحوأدكوأ

افضلىاختياوفىيتشعاووولطاخذوأذكرنجا!أالتىللأسباب

المسلحينوضربالشهوعبورمنتمكنهمالتىالطرق

فطلبوأدفاعاتهمأختراقيمكنلاوالذين)1(هناكالمقيمين

يدلهمأنمعسح!ناالىأققدكاذخائن)2(اعرالىمن

يعبووأأذ!دكنبالنرالموجودةالخاضاتأحدىعلى

عميقةغيرمخاضةبالفع!يمجدبأنهالملكفأخبر.خلالها

يعبرها.أذالحثاستطاعةفىأنهويحتقدتنيسفرعفى

لنأنهمالاجتماعحدضرواالذينوالباووناتالملكوأىلرقد

فاتفيق.الطريقةهذهغإوطريقةبأيةالعبوومنيتمكنوأ

لهمذكرهاالتىالخاضةهذههنالعبوومحاولةعلىالجميع

وقبلىأ3(الصرمبدايةالموافقالتالىالوم!فى.الاعرأد

)1(

(2)

)31

.(المترجم)لضأفانيةالضفةعلى

أحدبأنلويرالملكاخبربرجودىاصرتأتجوأنفيلذكر

منحهممَابلالصطيبيينلعبورصالحةنحاضةعلىيدلهسوفال!إر

اشترطالبكوواعنطلبهانقدهعلىالملكفوأفقبيزنطخمحسمائة

حبشبىصحس!ند.ترجمةجوأففي!!واجع.أولاالنقوديتسلمأ!

1 1 r(المترجم).

فرالمحر.8
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306

!ى

ص!حسبيروعدفىأضلاثةأوأخوتهالملكتسلحالفجربؤوغ

وحرجواصجيثمناأفرأدمنألَاخرينزالجندالمرسالت

وتركصفوفلفوانتظموأ،طقتالمستعدينالمعسكر

رالناسالخيوللحمايةالمععممكرفىقويةحاميةالملك

وعغ!دما.الفرسالتمنأالمشماةمنسوأء،هناكالمقيصين

المعسكرخاوجالحقولىفىمعهخرجومنالملكأصبح

يعرضوأألارالصغاومنهمالكبارالصل!يبيينكلاطثأهر

مجموعته،دففردكليظلىبلوالخطرلهلاكاففسهم

يعبروعندها.العضب!عضهابرأوكلهاألمج!موعاتوتسعير

عبرلرفترةطوالءالشاطئعلىينتظرالنرنهمالأولىالجيزء

أعدذلكه!الملكانتهىوعندما.والَاخرينالملك

واها.ألخماضةحعىأ،عوفصحبه!ممجحوعال!فىجوشه

لمكبيرخطرلمجطهاالخاضةتلكأدتوجدوأهناكوصل!وأ

موتفعاالجانبينمنعندهاالشعاطىءكاناذيتوتجعونهيكونوا

والحمرةبالطينمملؤةكاذتأنهاعنفضلا،بشدة

عمقاوأكثرخ!طووةأكثرالمكاذهذاأدتدرتأكدواوالط!مى

كذلْىخيولهمتغرقألت!لحكناذالاعرأفلهمذكرمما

المللصأموالخماضةعلىألاعرأفدلهمأدتربعد.المكالط

لثوما.المالىهنهبلغاوتسليمههعسكرناألىب!توصيله

الصفوفر!كانوأالذي!سجميعدأوتواكوذتالمياهعبرأدت
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406

عى

هنعانوهمماالرغمكلألَاخروذتبعهمثم)1(الأولى

أجسافىهمإنغماسعنالناجمةوالمتاعبالكب!لمةألاخطاو

بعدالملكعبرنفس!االطويقةوبهذه.الماءفئوخيولهم

هنالخوفأحدهميتملكألطدونوالَاخرونذلث

النرهقدهة!نىكانواالذينأو!ثكبروعندها.الغرق

أ!ثبأواهريلتزموالمالآخوالشماطىءع!لىوأصبحوا

حتىألَاخرالنهرشاطىءعلىاققدموواصلواوأنظ!ه

لمنعالمنصوب!وتجعهيزأتهمالمسملمينآلاتحيثألىوصلوا

بالهجومالصليايونبادوألاكرالصباحوفى.الجسربناء

حرأسيتنبهولم،المكالتذلكفىالمسلمينهعسعكوعلى

كاذألَاخروالعضنائصاكالطبعضهملأنلهمالمعسعكر

بحرأسةمكلفينكانواالذينهؤلاءلب!ثوماهسعتلقيا.

الصليبيدونعليهمقضىئمأولاأضرموأأنالاسلاهىالمعسمكر

الاترأكبينطر!صميشعقونوجالناوكالط.بالسيوفتتلا

أيايتركوأأندونآخ!همعنفقتلوهمفيهمالسيفيعملون

وأالمسمنينألرألاطفالطأوالنسعاءأوالرجالىمنسوأءهنهم

فىالسعيفأعملوأإذ،الفقواءألرألاغنياءأرالشباب

ممنوالمسناتالصبايابعضالصليبيوذووجد.الجميع

لاأضهناتيباعناولاحظ،الراحةهنقسمطايأخذونكانوأ

عنفقتلوهمالموتمنخونجايصرخونولايصيحوذ

صتالخامسأوالرابحفىذلخ!كا!11(

.(لمترجما)م0521يرهـلمفبرأآ74
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جيشتائدالدفي)1(سيفتتلالهجومهذاوفى.آخرهمسئة

تامهَوسطوةهيبةلهوكا!طعظيماوجلاوكالت،المسملمين

السائلةوالدهاءالموقىجثثيرىكالطومن.اتباسكهعلى

نأالا،وشمفقةرحمةتأخذهكاذتوبماالمسلمينهن

ثمةتحنلملهذاالمممعيحيينأعدأءهنالقضلىهكانوأهؤلاء

الموقفعلىسيطووأأنهموجافارأىولما.شعفقهولاوحمة

كاذالجميعوأنالمسلمينضدمشيئتهموفقيعملونوأنهم

وبدودتباندفاعالمسلمينمطاودةفىبدأوااهامهميصب

جماعةوئيسأل!)2(عا3جيلىالأخوكالت.!كيرأومشووة

اهووفىوعاقلاوشجاعاهاهرافاوساالداويةالفرشمان

أتباعهيوقفأنداوتواالكونجتمنطل!بفقد،الحرب

النريعبروالمالذينوألَاخرينالملكلرينتظرواسوياو!م

حينكبيربعمل31!قامأنهأيضاجيلىألاخوقال.بعد

االحرووأءفيماأفرسانأمهرهنجميرةمجموتجهز

وهدح.بهاكلفتالتىاعمالهاألمجموعةهذهفانجزت

)11

)2(

31)

الفرنجبهجومعل!معندهاالحمامفىوكاذ،7تالدفخرألاميرهو

للدفاعليخذأدتدونفرسهوكصمعصرعافخرجمعسكرهعلى

الرماحعليهوتكاثر!.جندهعثهذَفرقالفرنجفىسانفدهمهعدت

المرجع؟الش!يالالدكجالواجع.صريعاخرحتىوالسيوفي

.(المترجم1331صالمسابق

سوناكشل!مهوالداشيةا!رساذجاعةلرئيسالصحيحألاسبم

4712.-1251)r(المترحى).

.(المترحمأتوادااصبهوتا
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عس!

الموجودةالمممملمينآلاتكلاسترلواالذينأوفككذلك

هؤلاءطردوأالذينأنهنحذوولكنه.الطري!ققاوعةفى

سويايتجمعوأوأنلابدشف!قينيربوفيوجعلوهمالمسلحين

ألمجتمعينللمعمملمينبافسمبةقلةلأنهمانتكاس!ةلايةتجنبا

كانوأممناحمهنعرفلاالفرسعانأحدعليهودوقد،سويا

قائلا.أياهمؤنبادأوتوأال!كونتهع

البلادهذهفىوالَاخرونالإسبتاويةأوالداويةكانلؤإ

لفتحهاكبيرمجهودألىحماجةفىالأوضهذهأنيووذ

له؟ويقولونفىاوتوأالكوشطالىيتكلمونأنفسهملكانوأ

ويواصلونجميعاخحعروأالاترأكأنتعتقدلاياسايدى

نوصفأولومعلينايكونلنوأنهكبيرةبسرمحةهروبهم

."ظردهمه!نتصكنلمأذاالكبيربالجب!

الجيش!لمقدمةقائداكانالذىدأوتوأالكونتورأفق

أذاعماجيلالأخوسألىالمطصينطردأستكمالىعلى

فردبقربهملابقاءواضطراوهالجسلمينبقاءهنخائفاكان

ولنخائفينأتباعىولاأنالاياسيدى)):هَائلاجيلىألاخ

نشكأنناجيدأأعرفولكننذه!بسوفبلىهنانظل

ا!ونعتنحوفرسانعشرةوتقدم(أليكنعودسوفباننا

ينتظرأدوعليهيتحركالاالملكباسمهنهوطلبوادأوتوأ

قد"لَائلافىأوقيأا!وذتفرفىأطثحضولرضىهناك

سوفبلى!ناكيقيملنوأنهالمسلمينعلىأ!زيمةتمت

أ77
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لملاحق!ثمالمسلمينووأءبالتقدمالحالفىوبادويطاودهمسنة

هدينهَالىدرصلواحتىيتابعو:3وظلواكلهمؤنشمتيت

يقتلودتكانوأذلثوخلالى.هاسوو)1(تسمىصغيرة

يصدقودتلاوالمسسلمينأستطاعتهمبقدوألَاضتلوالواحد

فىوالانتاثعاوألاندفاعبهذأمطاودتهمأتباعنابوسعألط

الصليبيينجميعواعتقد،أفمكلجفتأالمدينةشوأوع

وفقيتص!يخونورأحواالمعركةعلىسيطرواقدبانهمحينئذ

فىوينفخونالطبولىيدقونالمسلمونفاخذ.اوأدتهم

ناحيةكلمنبرجالناواحاطوأسويافاجشمعوأالابوا!ا

والغمبالضيقمملرءةوقلوبهمهتناهيةبقسعوةوهاجمونجا

هنكث!ووكالن.أتباعهموفقدقتلىهنبهمنزلىلماالشديد

كانتوخيولهمهتفوقينكانوافقدالحظصىءعندئذاتباعنا

كاذمنهمكثيرالأوضعلىتتساقطواضطحتىمرهقة

وقتلوأالمسلمونفتتبع!مالاتراكهساكنناحيةيجرى

ولممنهمبعضاواسروأممزقشرومزقوهمهنهمالكثي!د!لن

فقدالموتلتجنبالنهرناحيةالهروبمنهماحدأيتمكن

بافؤويم!والضرببال!قتليلاسقونهمالمحسلمودطكالت

الذىالنهرألىوصلىهنهم!باوهنوبالسيوفيالدنماكية

هنهممننعرفولم.وغوتفيهسقطوعميقاكبرِأكاذ

وقعومنكرتالذىمنهموه!؟المعرك!هذهفىقتلىالذى

راوؤأ،فرنساملكأخىدأوتوأكوذتروبرت"الأسرفى

أهند!موو(11
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بسئه

606

سيدوحن!اول50أهووسواسيدووج!رلاهشما3أكوؤىسيد

ألىلونجدرليم،درشاسانيابرييهىسيددرأرأوعاأ3؟أهريسىْ

سوىهنهميعَبقلمالمعركةهذهفىشاكواالذينالدأدريةكلى

وفرسانثاباووناتناهنكبيرعددوفقدفقطخمسةأواوبحة

شجاعةمعسع!نجاوجالأكركانوأالذينالسهامووهاة

أويصدقهاأنفردلأىيمكنلاب!طريقةففرواوههاوة

.التأكيد)؟(وجهعلىيأخذها

فىالجميحانتظمالمحاوبينهنهحهوهنالملكعبرولما

نأغير.المسملمونفيهيعسمكرالذىالمكاذفىصفوف

يحثمعرونكانواكبيرةهز!لهةقرأتناهزهوأالذينالمسملمين

افرادلباقىنظرقيمثلىأ!ثألىونظربرا،كب!وبفخو

كبرِبك!لمباءناحيتهأتحهوالمحوهفعندهاهعسمكرنجا.

هذاأطثوأىفلما.أيضاكبيروبكرهنادوةوشجاعة

فىالمسيحيةوضعوأقدتبلهوأحواالذينأذجيدأتأكد

هعا،ويكوفوايتماسكوابأدطح!لههن.فأهر.مىءمركز

نفذتلووخطيرةمحكمةحربيةخطةوضعقدلويسالمطىكان)1!

وتتلخص.المسلمينكلكبيرانعهـرأالفرنعصيوتلحعَق!ضعت؟

الخاضمة،هذالفرسانبفرتجةدأرتوأالكون!تيع!ر-أذفىالخ!طة!ذه

معهمأشتبكالمسلمودتفيهيحعسكرالذىالسشاطىءألى:صا!فاذا

يقيموذالذينالفرنسيينمهاجةعنلشغل!ممؤتتقضالف

جيثسهببقيةالقدس!لو!سعبربناؤهتمفاذأيت!مموهأدتألىالجحسر

كاتالكونتشهووول!!،دأستواالكونتفرسادألىِ"انضم

المرجع:أ!الشياالد+تإ!جمارأجع.الخطةهذهفش!!4!السبب

ه!المسَرجم).أس3ص2بالسابق
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الذينالمسلحينقوةفىشعكوالانمك!رألرعاتجهمسسعنة

أجلىمنلحربجاؤاالذيرأنواعتقددرأ،ه!اجموهم

الدالممنومقدوةشعجاعةأكثركانواالمسيحيسموعهميدنا

وصوتاتباعنامناقتريواأدتالمسلم!فيلبثلرما.بأسحر

قبيحةوالخيول،بشدةيترددأفاسوصياحوالتامبووالنفير

كلجانشطكلهنأتبانحاالمسعلمونوطصر.المنظر

همأحجاعلينايقذفودطووأحواكبيرةبأعدأددأثوىشمكل

ا!و،أظلمحتىالمنهمرةوالثلوجكالاهطاووسهاههم

ألاترأكفوغوعندها.كثيرأخيولناوأسخافرجالناوأحزن

فىانسحبوأاسلحتهمكلالقاءهنالأولىالصفوفيفى

أف!اذالصففىالموجوفىوذمحلهموحل،الورأءالىالحال

سبقهمهنتفوقيبأعدادألاهامالىالحالفىققدهوأحيث

يفعلكاذمماأكةواسلحتهمضدنايقذفونووأحوأ

وهاةلاتباعناأوللملكيكنولم.قبلمنالَاطضون1

هعالنرعبروأالذقيفقتل.المعركةهذهثفللسهام

كانوأالمسلمينلأنالمقدهةفىكانواهنحملى،المللص

الس!هاموماةم!أيايسمتبقواأذدودتيوأجههمه!تيقتلون

أيديهم.!ن

خيولهمهعظم!دواأفمورجمافاالملكوأىوعندها

خيولهمخماص!؟فىالمهماؤهعاضربوأجندهمم!كث!وأ

عددأقتيلوأالوقتنفسوفى،الأترالثس!امم!لبثربوا

كا!ول!!،ألْدفاعهماثناءبالسيوفيإ،ترأكأصكبيرأ
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ص!

معهاالصليبيوناصبحلدوجةالعددكبيرألاتراكجيش

أتباعناكالتفعغدها.شىءأىعملعلىقادوينغير

مكانهيحلىكاذألاتراكه!احدأيصيبوفيأويقتلودط

اصبحراوخيولهمأتباعناأدتالاتراكاوأىولما.آخرلرذ

أذوع!همفىاسلحتهمعلقوالهايرفىحالةوفى،مجروحين

يقاوهونوأتباعنا.نحونادرتقدهوأ،الأبطأسفلىاليسرى

هذهفىأتباعنامنكثيروودد.كب!وةدهشعةأثارتبمنع!دة

كانوأواتباعهالملكأنلولابأنهأكدوأبلى،المعركة

مصيرهملاصب!حك!لمباءكبيرةشجاعةولديهممتماسكين

درلمالمعركةهذهعنوجههالملكيدرفلم.الأسرأوالموبت

ويشجدهمأتباعناوأحةعليعملظلبلى،جهرب

ويتحملوا،أنتعايث!حالةفلدائماوليكونوأالعملىليحسعنوأ

للمسعلمينأالكبيرةللأعدادالتصدىه!المعاناةبشجاعة

وهكذأالقص!تلوالآخر.أه!اهه!ميقصفوذكانواالذين

منألَاخرونلرأتباعنا.العصرصلاةحتىالمعركةاستمرت

يستطيعونلاوضعناحتمايدرممونكانوأالذينأ!رسالت

الجميعوكاذ.ويخهمبينناحاجزاالنهروجودبسببخدتنا

بأقدأمهمويضربولط،عإلىبصوتيصيحونلركبأوأصذأوأ

لريجرحوذشمعووهمويشمدولتأيديهمويقبضونالأوضى

وأخوتهالملك،لا.لا..لا..لاأويقولونوجوه!

الناسمنكث!وأسرعرعندثذ.ايخسرونوفاتهموكا!

وأخذوا،الصليبىالمعسعكعرلفالشعع!وعامةالمشعاهْ
سا
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سفة

806

صى

كليحماولونووأحواالمعسكرفىالموجودةوالمعداتألَالات

الملك،لمساعدهَعليهيع!رودططريقأقاهةأستطاعتهمقدر

أنشاءمنتمكنواضخملرمجهودشديدةمعافاةوبعد

عحيقةكاش!المياهلانبالخاطرمحفونجاكانو!نه،جسر

ع!ووأالحالوفى.الجسرعندالمكانذلكفىوخطيرة

المسعاعدةققديميمكنهممابأسرعالخطرهذأبرغم

النهريحبرولتالمسلموذوآهمعندهاولكن،للمللى

أقامتهم.محلالىواتجهواالطويقهنورحلواللورأءانعمعيحدبوا

وبطرقبالقتلاتباعهمهنكثيراالممونوفقد

بمساعهةالقريبةالمزأوعالىاتباعنأوصلوعندما.مختلفة

عناففسهميخفونوهموخياههممنالهموأقاهواالرب

سلاحا،عشرأوبعةرجدوأ.هغاكالموجردينالمسلحين

تركوهاللمسعلمينكانتوسروجخيامعنفضلا

الليلةهذهوفى.الصليبىالجيسث!هقدهةفاجأتهمعندها

علىالمقأمالجحصرولك!.هناكأتبانحاوبعضالملك!ى

بالتأكيدألانتقالهنتمكنهمكافيةبدوجةمتين!اكانالنر

يو!الموأفقأقاداليرمفىالملكوأهر.لَاخرمعسمكرهن

!لكنهمحتىالمرأكبهنجسرايعملوأأذألىهافى)1(

أعلىفىي!تحركواوأن،مختلف!أهاكنألىجمرهالذ!اب

ألَاخرالشعاطىءعلىأتباعثاوأهر.ع!ققخطربدو-النر

أيضاالملكوأمر،الجزءهذأفىمحهلسكنوأيأتواأدتللص

ف!*119(
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أخذهاالتىسلاحاعشرالاوبعةالمعسعكرحوليحرقوأأنس!نه

التالىالجمعيةيومحلىوعندها.)1(المسلمينصتالصل!يبيودت

معاوجاءوأجهة!طهنالمسلموبتأجتمعالرهاد)2(ليوم

نأأعتقادهموفى.كلهاالأوضغطتجداكفيرةبأعدأد

الىيأخذونهمأو.هناكالصليبيينكلويمزقوأيقتلوأ

اقتربرأوعندها،جاثعبكلم!المكانفأحاطوأ.السجن

ال!س!امهنكبيراعدداكالعادةيرمودتأخذواأتباعناهن

كانالصليبيينمنوأحدكلألطلدوجةوالرهاحلرالاحجاو

وكاذ.الوبمهذامثلحياتهفىأبدايرلمأنهيردد

وقتارأستغرقت.وشمنيعةمختلفةطرقعليناهجومهم

يرفىفىدرنفك!انوأالمدينةفىكانوأالذيناولئكأها.طويلا

الهجومهذامثلالحرولراءهابلافىفىيشعهدوألمأنهعم

حتماسيصيبهمالموتأنمقتنعوبتأضهم-لهاهاوبدا،االقاسى

الب!عضفوفقدتواجعقدبعضهمكاندرأذأ،وعاجلا

كانوأالذييناو!ثأها.القتالساحةستماماالَاخر

هنليسوأالمسلمينأنأعتقدوافقدمنششمينلايزالودط

الجحيعكاذوهكذا.متوحشعةكرأسرهموإنما،ال!بشر

درأحسمانللثباتويرجوهميعاتبه!مالملكوظلى،حمانقين

كنيرةأقوألاالمعسكرفىالصليبيوذفىووفى.وقتالهمعملهم

هذهلفجباناأوسيئايدروهلمأنهموقالواالملكحقفىطيبهَ

تجرقهامرالمللىْ"تذللىيوكدمماكيبرةمجافيقا:ثااعتقد)1(

ء!الممرجم1

فرير.2111(
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سيث!

906

!

وربما،قبلىهنحدثمساالتىالأخرىالمعماركفىولاالمعركة

وأجبانالحطي!كنلمأذ،بعدفيماأستحدشطالتىتلك

الىالحؤفيعرفلاق!ويادائمايبدوبلهأخوذأأوشماودأ

بكثيرأصيبواقدأتجاعنماوكذطثألاترأكوكالط.سبيلاقلبه

الدانمركيةوالفؤوسوالسيوفالرماحبسببالجراحمن

هذهأستمرأروبسمبب.ألاخرىوألاسلحةوالسعكاكين

مجهدي!المسملمرنأصبحولما.!سموةطويلةمدةالمعوممة

الىوعادواللووأءانمممحبوافقدبالخسائرهنيواقدانهمورأوأ

وقتلىجندهممنكبيرأعددافقددؤأأنبعدأقاهتهممحل

ذلثهعظلواولكنهم.أتباعنامنقتلىمماأ!رشهم

السعلطانأبنكذلكوظلى.وأحدةكتلةمحامجتحعين

هنطلبهفىاوسلىقدالسلطانكالتوالذى،المتوفى

منكب!وعددومعهووصلى،وفاتهقبلالمشرتيةألاطراف

عندالمجتمعينالمممملمينجيعقألىوأنضماتباعه

وعزفواكبرفوحالمصريونواستقبله+المنصووةة\(

كبيركسميدوأستقبلو!الأخرىوألَالاتوالمزهاوالموممصى

.)3(والدههعفعلوا؟ألمحينل!وأ!ععموا،عكلوسلطان

قوة!تطوصولهومنذ،عادضهمحسبجمدألهوأقاهوا

نفوذهم.أدوأؤالمسلمين

فىأسترحتهه!عيامعدةبعدالمنصورةوصل،تورأفشاههو)1(

عامفبرأيرهـ648271عامالقعدةذى24،دمشق

.(أمترحم)ايو!الديننجمالصاط)2(
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ن"وأالخامس!افصلى

لىوالصليبيينالملكالكبيرالحظسوءصافىفمميف

؟المفصووة

كعإروحزن،شديدةتجآلامالصليبيينقلوبب!ت

فراحوأوالضيقالحزنمظاهربكلىدرأهتلأت،عظيموخوف

بأيةالوقائعهذهكلتروىوأنولإبد.حسرةفىيبكودت

ومجدشرفقلوبهمهنلمجونالذينالمسميحيينعلىطريقة

كلووايةينبغى.المسعيحيةالاهانةعلىولمجرصولتالمسيحية

فىكانوأالذينوالصليبيينالصليكجرتالتىالأحداث

علىالمسعلمينسيطرةمنحدثهاوكذلك،المنصورة

ضدتقريباالأحداثهذهكلجرتفقد.بالقوةالنهر

هرضبسبعبحتفهقىعحنفضلاهذأ.مشعيئتهم)1(

لمجليكنولم،وايخولالرجالبيناثتشرالذىالطأعون

لاماوالأديرةالكنأئعع!الى.يصلىوكانألايومأىعصر

ا)2(لمولىجثثتحوىصندوقاثلاثينأوعشعرينع!يقل

لحظةبينالموتينتظركانالصليبيينهنوأحدكلأنبلى

15المترجم)الصليبيون1(1

حتىالأضرةالمعركةظىعلىأيامتسعةتمفرلمانهجوانفي!يروى)2(

كلتطفوأالمحملموذبهملخثالذينالصلي!بي!!قتلىجثثاخذت

ذأبعد.النربتنظيفقام-!الملكأستاجرسقد،المياهسطح

.المياهوؤ!ةعلىقادرةالع!!تعدلمحداالك!ةهنالجنثبلفت

-(المترجم0411محم!حصسثسد.ترجمة:جرففيا-واحع
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061

الذىالموتهنههربامنهمفردلأىتكودتأدتدودتوأخرك!

لاوأح!أنج!كناطونادوا.كبيرةبسرعةيلاحقهمكا!

تخلولم.الموقىم!اصدقائهعلىبالآلاميشععرولايبكى

فىبأنهمنهمكلوتأكمدالمولىأوالمرضىهنمنزلىأوخيمة

اللحومأتلفتولقد.هيتاأومريضاإماسيكونالتادالوبم

داخلالخيولىهؤننقصت؟ألانسالطلأكلالخصصة

ضعفألىادتكب!وة!1مجاعةوحطثت.المعسكر

تجدىالمسماعدةتعدلمحتىالأقوياءوأجهادالاصح!اء

والحم!والخيولىلحوماكلالىبعضهنمفأضطر.هعهم

بقدوالمعسكرفىالأخريوالحيوأناتالميتةوالبغالى

أنهاعلىالنافقةالحيواناتهذهلهمبدتبل.لرجدتما

أ!ططأ!لىالمطتح!ولوالمجهدرهالمفاذا،كب!ةثروة

تصارعحتى.كبيرةبشعهي!ةوأمم!لوهاذلكوعيهروالكلاب

بهاوجدتالتىالأماكنفىوتزاحمواالقادةوكباوالقومعليه

يأقىلحمهناكيعدولم،أ!ب!وةالمجاعةبسببألاطعمة

البرطريقعنأستولى21،الجديدالسعلطالنلأنفىمياطهن

النيلضهرفىهركباخمسينوعلىأخرىوآلاتعرباتكل

والزأفى.بالمؤدطمحملةمملهماكانتودهياطهع!سكرنابين

ب!يعحتىالصليبىالمعسكردأخا!عمالغلاءأ-جوانفيلذممر11(

البيضةثم!!بلخ،جنبهابثلاثإتالعثمسهـأس،جنيهابمانيما!الثرر

وأحع!حفثاتلصث!يةالخحر3!كأ؟بيعدنيةعشرةائنتى،حدة

.(المترجم)421صبرانفيلى

.(المترجم)نو!الضاه2()
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جيدأتسليحاومسلحينأقوياءكانوأألاترأكعسعاكرولأدطس!نة

منهيأذأوأفرألىيذهبألتعلىقادوأهناأحديعدفلم

السنطاذلألتوكذلك.دميأطفىمعسكرنايوجدصماأو

المنافذبهموسدالطرقفىالأترأكدرضعقدكانالجديد

والادهياطألىالعودةأدرالذهابهناأحديتمك!فل!م

المراكحبتلكعنوفضلا.الأسرفىوتعأوالموتلحقه

فاأخريمراكباخذت،أفهرفىكا!طالتىالخم!ابن

منىفقد+هعسعكرنجاألىدمياطهناللحمتحصلكانست

قدفىمياطفىالصليايونكالطاذأخرىبخسعائرالصلييبيوفي

وأهركبا601كددهالجعخالمراكبهنأأ(قافلتينأوسلوأ

وأشياءألخثزيرولحموالدقيقوالنبيذبالخبزمحطةاك!ر

البحاوةأيضاتح!ملكانت!لمعسكرنانحصصةأخربمط

هجمتالبحرفىتس!وكاتوبيثما.المسملحينوالرجمال

هنالكصيرالمسملمونوقتلوهزجمتهاالمسعلمنِنهرأكبعليها

اللح!مواوسلوأالمرأكبعلىواستولوأألَاخعرينوأسروابحاوضها

يكفيهم.هالديهمكالطأنهوغم،ْالمسلمينمعسمكرألى

فتألمالأخوىتلوالوأحدةالقافلتينأخذدراالطريقةوبهذه

الموأدبهذهالمسلمينجيشواتخم،كثيرألذلكالصليبيوذ

وعرفوأبذل!وأتباعناأ!ئاعلموعندها.والزأدالمؤدنهن

ىدوليميةلرشطبقامركباوضصنِثن!ته!الأودالقافلةتكونت1()

علهاالمسلمونأسعولىوهد.376-377ص02ب،نانجى

وكاشت.هارس8!دتفقدالثانيةالقافلة"ما4ضالذبدجم!عا

.931صسانوتووجعهمركبا،ثلاث!!ثنت!-م!!تئكوذ
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116

يومكلدفيزدأدئراخذلاؤمهمالذيالكب!رالحظبسوء

انص3يرددوليوأخذوأالدهشةاخذتهم،ناحيةكلوفى

حتىالصليبيين!اسدرفتر.يمتلكودتكانوأهاكلفقددرأ

مابقدوالمسعاعدةتقديمفىيسرعودطكانوأالذينأولئك

يكنفلم.مرغمينبهاييقومولنأصبحوأيسعتطيعون

منأليهيسندفيماامكاناتهكليبذلعندئذالصليبى

الكوشتهعخسروااليذينأولئكأنيقولونوكانوأ،أع!مال

يتقاضوالمأنهمأيضايقولودتكانوأ؟.هنهمأفضلىدارتوأ

المفربرضةالأمووضمنكالطذلمكأذهنالركمعلىمرتب!ا

ألىلجؤأالصليبيينهنكث!رأأذأيضاووددوأ.أطثعلى

ذلل!وكاذ.والزأداللحمنقصبحم!بالمسلمينمعسكر

هذهمحنوفضلا.لأتب!اعنا!أ(بالنسحبةللغايةسيئااموا

ضحفهنيعافىالصليبىالجيمقكالتذكرناهاالتىالأهوو

المسعلمينهجماتكاذمسافق!د.عددهقلةبسببشمديد

مأكب!لمةهج!ماتكانتسوأءمعسعكرناعلىروهياتشع!

وجمعة)2،المقدسالخميس!أيامفىصفيرةهجماهمت

(.الكبير)ْالفصحوأحطالفممح)4(وسبحتالصليعب)3(

)2(

)3(

(0)

.77آص،0125عامأحدأث،الباويزىهتىراجع

2 Uمارس+

هارصر.2فى

.اءها6؟
ص!

.مار-27لوماعامأهذأفىاغطعحادد.ت
!س--طس

IAA
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فترةمعسعكرناعلىالمسعلمينهنكبيرهجوبمأهتدوقدسط

يومذكرناهثلماوفعلواالمذبحألىأتواحيث،طويلة

أدتفىبشمدةي!عتقدالملكوكان.الرمافىعيدبعدالجصعة

الصليبيينعلىيدضغطوأأريومأىفىيهاحموهلنالمممحلصين

الذينأنيقولونأتباعناوكالط.فيهمالس!يفيعملواأوبقوة

عمارأضياأحديكنولم.أكزهمهاتهعهمكانوأ

عنرأضياليسالربأذأيضالهموبدا.هطلقأيحدلث

ألىيرجلواأدطأمك!اضهمفىأذلهمبدا؟،هطلقاذلث

لخثفىذلثه!اكزالأقامةفىيرغبوذلالأنهمبلادهم

هنأليهوأشرناحدثماوكلالأهلخيبةبسببالأوض

ألىوسلهباورفاتهمشعووةعلىبناءالملكوأوسل.قبلى

وم!السلطانولكن.هعه)11هدنةلعقدالمصرىالسلطان

فىيفكرولطسوفأنهمعليهميبدوكالطالمسلمينهنمعه

ىدفيليبالىتوسللوي!عم!الفرنسىالملكأذجوانفيليروى)1!

بينالهدنةهعهويبدثالمصرىالسلطانالىيذهبأنمونتفررت

علىمنعحاهتهخلعالذىالسلطاذمعفيليبوتقابلى.الطرفين

اهانه.فىالهدنةسينفذأنهألىرمزأأصبعهه!خماتمهأستلىأسه

أحمهالصليبيينمنالخونهأحدقامأنالوقتهذأ!فحدثو!

أنفسكمسل!موأأقاثلاالصليبيينعلىالصياحفى،أخذمارسيل

سببادتكونواولاأليكمالمدكامرفهـذاالفرسالتالحعادةا-ثا

ألىوسلحوالهفاستجابراا!طإدةاهذهأتالجميعفظن"قتله

ليس!أنهفيليبقالذلكالسلطاذسأىفلما.سيوفهمالمسلمين

.عندهاسرىرآهمأنبعدهدنةالصليبي!تيمضحأتالملالمكلت

71صحبشىحعس!د.ترجمة:جوانفيلىرأجع t 1-8 t

.(المترحم)
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612

فىالثعجاعةلديهميكنلمالمسلمينولكين.المطلمبهذأ

فقال!.بددفيماسشضح؟الهدنةالصليبيينيمنحوأأت

لهمدرحدفى.المعثعووةفىيرغبأنهأطثلرسلىالسلطان

وقد،مرأتأوبعأوثلاثةويعودونيذهبولتوجعلهمهوجمدا

وفى.الهدنةحولطللمشورةطويلاوقتاالأمرذلكاستغرق

منهلسممعواالسلطالتالىلرسلنافيهعادالذىالأخ!والوم

قائلا:السلطانأجابهمالهدنةفىرأيه

معهالموجودينالصليبيينصلىهلككمجيدأعونجوأ))

لرضد!صمجيدااعرفوأننى،هذنةأيةأعطيهملنبأننى

عودوا.هشيئتىتحتجيعاأنهم،خلدهمفىيدوووها

.(يستطعونماكليعمدلوأأنولجغوهم

بكلاموالبالىوناتالملكلربلغواوسلناعادوحينما

يحعتطحونلالأنهموالدهشعةالحيرةالجميعتملكالسلطان

ذأعلىألمج!فاتفق.ذلكهنأكثرأهاكنهمفىألاتاهة

ذلك.الرصبطأوادأذأدهياطناحيةرزهبوا

\!09
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ن-وأالساد!أفصلى

؟دهياطألىوالصليبييونالملكعادكيف

الطرمتى؟!وهمالأسرفىوشأكيف

سرأعليهوأشاوواأفصحأ!ثألىالباووناتبعطقدم

البرطريقعنويرحلالمعسمكيرفىجوأدأفضليأخذأن

يستقلىبأنالَاخراالعضنصحهبينما.بعيدمكالطألى

النقذالرياحبقوةدهياطألىويذهبتماهامسملحامركبا

قدكانوأألَاخويبنلأنأستطاعتهقدوعلىويهرببنفسعه

كلرحيلهفىمعهيصدبألطآخررنوأض!اففقدوأ

أخملرقالوأالحالفىأسكتوهموأخوتهأ!ثو!ن،اخوته

أوأحياءمعك!منظلوسوف،قيلىمماش!يئايفعلوألن

علىالملكبذهابالقائلىالرأىالىالكئيروهال.أهوأت

.ينصحونبماالقياميرفىولميفعللمالملكلرلكن.الأقلى

فىيضحدثودأبدؤأالذهابعدمعكأطثاصراووأواولما

ألىوالضعفاءالمرضىكليصعدألطفرأوأ.وحيلهمكيفية

ووجالىبحاوة!ودهموسوفيالنهرفئالمركبداخل

.ذكالربأوأدلودهياطحتىالنهاوتيأوضدمحعلحوفي

وأمتعتهموأكوأخهمخي!اههمه!جزءأيتركوأأنعلىوأتفقوا

ذأكلأيضاوا!قوأ،عائدينبأفهمالمسملموفيليعتقد

أنقبلىالخلفمنتنيصفرعويعبروأليبعدوأليلا!رحلوأ

\!1
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صى

يذهبواأنالأفضلمنأنهووأوأ.لوحيلهمالممم!طموفييتنبه

صتخيوفاالخيلىظهووعيلىأوالأقدأمعلىمشياإهاسويا

بعض.جانبألىبعضهميكودتبحيثالرعلىأوالمياه

يفعلوكاأدتلمجبهاكلىوعلىالأهووهذهعلىاتفقواأنوبعد

الجأخمالتىهىالضرورةاذ،محتملايكونأدتلمجنوها

هذهيسمعمنعلىالصعبمنوجلتذلك)1(ألى

يستطيعونكانوأأنهم!عدقألطأويصدقهاألطالروأية

هنالسنهواتباعناهعأطثعبرولما.طويقةبأيةالهروب

حسبما)2(دمياطألىلعودةأبخميعلواستعدالخفيةالجهة

بنفصوصبهرواألاترأكلمحهم،قبلىمنألاتفاقجرى

ظلوأأدطبعدكب!إوةبسرعةوطاودوهمتثيحع!)3(فرعالطريقة

يصيحوبتوبدأوأ.خيولهمخاصرةفىالمهماؤيضربوذ

كانواماكثيراالوقوينفخوبتالطبولىويد*توفيويصفرولت

)1(

!2(

(t)

الزادأنقطلابسببكانوالِعافونهالذكصالشديدالضعفأنبمعنى

الموصلىالطريقطعمنالمسلموذفعلهومادمياطم!عنهموالمياه

عقد:العينىواجع.المفامعلىصبرلهمي!بقفلمدمياطهناليهم

.مجمدد+.محقيىهـ(656!)648الزماتأهلتاريخ!الجما%

المصدو:بردىتنرىابن،17ص8791القاهرة،أمإت

rص6بالسابى 6 t(المعرجم)5

عامابري!7هـالموأفق648عاممحرم3الأوبعاءيومرحلوأ

أ-718صالمصدهـالسابق؟العينىرأجعم0125

.(المزجم)

الصنوبر3تعظيماجصمسأعملوأنجأغرأأذالزأهرةالئجومفىجاء

برهم،الىالل!يا!فىا!صلحوذفعي،قطعةكل!فسهوأالنيلىعلى

+(الصرَجم)3آ4حيآب!إحكل

291
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بهملحقواوعندهاخلف!.اليضجيجهذالمجدثونسعنة

عق!باتالمقدمةفىووضعوأ،جمانجطكله!حاصروهم

وتحركت.الهربفىيرغبونكانواالذينأولئكفعكبيرة

كانوأالذينضدك!رةبسرعةألنهرفىكاشتهركباخمسوذ

يعتقدودنكانوأالذيناتباعناأها.أفهرفىكالايبحرودت

يبييعواأنفىووغبواكثيراتمثمجعوافقدسيموتوبتأنهم

يجرلينألاتراكأقترابفترةطوالىفظلوأغالىبثمنحياتهم

وأسعطريق!حم!ليتمكنواوهناكهناكبلمةبمثمجاعة

يتركوألاأنأهوقدالملكوكالت+الصليبيولطمنهيمر

يحملوهموإنما،ألاتراكضرباتبسببوالجرحىالمصابين

ألاتراكوأستمر.المعسعكرهنعرباتعلىأوالمواكحبألى

ماوبكلالطردتبكلويضربونهمالصليبييننحويتقدمولى

كالنبيينما،وجافااعدأدنقصألىأدىممايستطيعون

وسهاموجماحهناسلحتثموكانت.عددايؤدأدونألاترأك

ظهووعلىكانواالذينفتصيبكالمطرأتباعناعلىتسقط

وم.جميعاتغطيناكانتحتىالمشاهاولئكأوالخيلى

فىانفسهمالمسلمودطوكالت،الصليبيينأهلخيبةكاثت

يعثمجعظلىالملكأذمنالرغمعلىيجرىمماكبيرةدهعثعة

انفحممهم.ع!نليدأفعوأاليعملىباجادةوينصحهمأتباعنا

دهياطم!تأقتربوأأتبعدال!سلطالت)1(عهمحظهمولسوء

لمترجمأ)نعث!اه!اتو(11
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سنة

614

ع!

الذىالوقتوفى.منها)1(مرأحل!سةبعدعلىئرغددرأ

الهربم!يتمكنوال!وجالناالملكأدتفيهيعتقدكاذ

ثمأتباعنابهامرالتىالمنصووةحولالمددطكلألىفأوسل

وأألاقدأمعلىمشياأليهليأتوأالرجالدراستدعى،لوح!وأ

-إالخونجةالكلابأيتمكنلاحتىالخيلظهووعلى

الرجالىفوصلى.الهربأوالذهابهن-تعب!وهحدعل

معه،ه!وألىأليهمالسلطالتوتحدث،ناحيةكلمن

لهم:فقالمعسكرهفىكانوأومن

لفيكودتأذالكب!وةوالرذيلة،الكبيرالعاولمنانه"

الشمجعمالتوالفرسانالأقوياءالأمرأءمنكبيرعددجييشنا

التىالحروبمنأكتسعبوهاالتىا!بيرةأبخرةوذوىاالمهرة

نملكافناكيفكعثيراالنالموقساءلىالمسملحولطخاضها

ويظلالأوأضىكلالشعجعانوالرجالالشبابزه!رة

الضعفاءالرلئكوهمأمامناطويلاصاهدودطالصليبيولت

الجوعمنويعانولطالمكالطهذأفىالموجودونالحظوسىء

الأدرضعلىيمشمونالذينأولئكألوالفشحللرالضعفرالمرض

نأأعتقدأننىالسلطالتوأضاف.أتوأهمخاوتوقدي

لرمنشاجداحزينامحمداوأناخطائنابسببذلك

المسل!مينارأضىألطجيدانتذكوأذويجباخطائن!ا)2(

لركالتوالأولافىوالأمهاتالأباءوقتلىعديدةمراتفىدمرت

.اميالخمحعة1()

.(أطترجم)!أطهسسو!هو)3(

491

http://www.al-maktabeh.com



ديتخلبواأناستطاعوالو!ذامنأكسةويفعلواأذ)1(يمكنهمسنة

محمداألتستقدونالذيندرالخونةالكلابالرلئكعلينا

المطيصلوأألتالصليايونأستطاعولو.لهاقيمةلاوشريعته

وبدأخلهاْ!مالمديخةلأنصدهمه!نتمكنفل!تدمياط

كب!وخطرهناكيكولتوسوف.اتباعه!ممنكبيرعدفى

."هحاهربوأانمحمداهةكلعلىفادحةلرخساوةعلينا

يةتباعهي!قولهاالسملطانكانوغ!وهاالأهووهذه

الكبيرةالطرقفىجوادهعلىوهويتج!ولىوكاذ.هعاتبا

وكاذ،الجيدالعحلىعلىويحثهم،للصسملمينالخاضعة

المثىءونفص.السعلطانبكلاممؤمنين!يحونالجميع

المرأكبفىاخلىللموجودينيقوليالسلطاذكاذ

علىو!مئ!بدأخلهاالبحاوةعلىيمردركاذ.الخممممين

ألىحاجةفىكانواالذينوكلوالجرحىالمصابين

هنماكأنلهوبدا.أشعداءباَصضينويسشدلهم.المسعاعدة

البلاددركاذت.ؤيادتهمعلىالعمليضبغيالمسلمينمنفئة

كالمطرجهةكلهنيأتونكانوأأذبالاترأكمملوءةكلها

ألتذلكوشاهدواهناككانوأالذينأممدولذلك.المنهمر

الاتراكشألف.3.ضح!يشذبلخالسلطانجيش

منحمامىتيدأسوفالحوبفاذدرلذلك.المسلمين

جهةكله!أتبساع!ناحاصروأأنألاترأكلبثفما.جديد

وقد.الحظسوءهنلهأيرقحالةفىأتبانحافىجدوأ

.!المترجم)الصلبببي!!بثبمالمقصود(1)
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س!فة

61 e

ص!

يستطسعلاهنهمكث!واصبححىوضعفواقواهمخاوت

كلمنكبيرباذدفماعألاتوأكفتقدم+اقدأمهعلىالوقوف

!مأتباعنايتمكنلموإنالجمانبينمنالقتلىفتساتطجهة

كانواالذينالمهاجمينالمسلمينعددلكةوةطويلاالمقاوهة

يقتلوبتالاترأكوأستمر.الآخرظوالوأحديهاجوننا

الدهاءووأحتالأوضر/القتلىجثحثغطتحتىو!دنون

سقطحتىبالصليبيينشاءوأماالمسلمونوفعل.تسعيلى

الىوسيقوأالأسرفىألَاخرالبعضووتع)11تتلىهعظمهم

وكذلك.الأسرأ2(فىالإثنينوأخوأهالملكووقع.السميجن

الفثلاثينمنأكزاليومهذالىهأتالمحاس!لأدطبقا)أ!

الفاعشعرينتحاوزالأسر!عددأذالدفيسعدوت!ال.صليبى

الى"قائلاويضيف.نفسآلافسبعةوقتلىغرقوالذين

يوهاوكاذكثرتهمممتالأرضفىجهستروأوقدالقتلىشاهدت

.أنفسهائةسومم!المسلمينهنأليومذلكفىيقتلىولمهشهودا

عمرب!اللهعبدالدينتاجبنمسعودبنهوهذاالدينوسعد

:بردىتغرىأبنإجع.الشميوخشيخبنحمويهبنمحمدبن

.(المترجم)365ص6ب،السابقالم!صدر

يبقولم،حريريةبردعةوعليهالصغرالمهرممتطيالويع!الملككان21(

دفاعاعنهيدأفعكانالذلىرأج!تجوفرىسوىفرصانههن

ألىووفعهومحهجوفر!استلىالملكمنالمسلمودتأقتربكلمامميتا

راجع.الملكعلىلبضحعىهك!ذأوظلى،عالهموأفدفعذوأعه

71صحبشىحسند.ترجة:جوأنفيل t.تنرياب!ش!أيهر

اللهأعضدادهنية)احمهاصغ!ةتر!ةألىالتجأالملكأنكلدى

بالفرنجالم!سلموذوأحدق،دهياطلفرعالضرلى4الشاطىكل

،فغرقواالنيلفىأنفح!مفرهوأفاوسينسوىهنهميبقولموأبادوهم

أبنبدارالمنصووةفىوحبسو.لوسع!القدس!علىالمسلمونوقبض

+(الم!عَرجم)365-366ص6براجع.لمماذ
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وكوذتفلاندوردىوكونتدأنجووكونتبواتييهكوفتسنة

الرجالهنكبيروعددسواسعوندىكونتبريتافىدلمحت

أقحديد.وجهعلأحماؤهمنعرفلاالكباوهنالَاخرفي

مراكبنافاحي!ال!صليبيينه!شأأيضاكبيرعددوهرب

قدكاتَالمرأكبو!نالهربيستطيعونأضممعتقدين

المياهفىبأنفسمهمالقواهناكالىوصلوأفلما.المجرصت

علىعازمودنكان!وأالذينوجالناجميعفقدناوهكذا+وغرتوأ

هنيتمكنلمأنهيرددالبعضوكالت.البلادعلىالاستيلاء

أتباعناهنيبقولم،فقطواحداالاالمعركةهذههنالهرب

العبروأطريقهمفىالمراكبلفوكانوأوالمصابونالمرضىالا

منهم،الكثيروقتلوأبهملحقوأالمسلحينأنألاأفيلضثر

فىلريغرقونهاالموأكبيدهرلرذلركانوا،الَاخرينلوأغرقوأ

النيلخهرفىالتجديفبقوةهرأكبهميدفعونوكافوأ.النيلى

النيرالتبقذفطويقوجمون،تصبكانتاقىهمراكبنالرواء

النهرفىالمرأكبيحرقونكانواالطريقةوبهذه،مراكبناعلى

ألَاخرين.الصليبيينوبعضالمصابينالمرضىم!فيهابما

الع!ودةعلىعاؤهونكاثواالذلنألباعناكلفمدناوهكذا

ذلكوكان.الهوبفىهرأكبناهناياتفلحولم،أف!ثوعبر

السيدورهاكنيسمةمندوبوأىونحدها.للدهعفمةمثيرا

لاس!4ح4حChastelألاه!"راؤلىكاستلىدكطأيدى
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0125

سنلأ

616

صى

الذينآخوينوقساوسةوأساقفة)1(المقدسبيتوطويرك

للصليب!يينالكبيرالاوتباكالملكمعالمعسمكرفىكانوأ

المندوبهرببثماط!باذدتا!رأكبالىدخلوأ

هرأكبهمداخلىوآخرينلونجرؤ)2(أسقفوقتل،والبطوررك

تركهفىيرغحبأ!سثيكنلمالذى(3)سوأسرنأسقفأها

الأسر.فىوقعأمقتلقدكالنأذأنعرفألطشمتطيعفلا

لمحاوبةسويااجتمعوأالذينالصليبيونخعمحرأ!ريقةوبهذه

مخضلفة.بطرقوقتلواوالبرالبحرفىوتقدهوأدين!نااعدأء

الخيولطعنفضلاوهساكنهمخياههمالمسلموذوضم

والكتعبالقدأسكؤوسوالملابسوالمرأممبوالسلاخ

معكانتأخرىوأشعياءوأهوألىوفضةذهبألىبالاضافة

الوتعتفىكثيرااغنياءالحسيحيينأع!دأءوغدأ.الملك

هذهوعقب.فقواءالهاوبوذالمسيحيونفيهأصبحالذى

السلطالتأو!لل!صمليبيينحد!تماالتىالمؤلمةالأحدأث

0(

)21

(r)

عامالمقدسبي!بطريركلقبعلىحصلىوقد،روبرتهو

الىجاءوقد.1245عامالمضعقدليوفيهؤتمروحضر.م124!ا

واجع:.الأسرمنلوسأقديستخليصفىللمع!اهمةمصر

الصرَجعم(01أء05104

عغدهاكعلوقلد!ررئي!ساكانكووبونووش!-د!الثالثهيو

ليونمؤتمرفىوساهم.م1244عاملونجرؤلمد!ةاسعقفاانقشب

5rعام 29 t،م1255عامأجمىيلى13دهياطفىلرهات.

عاملحعوأسوذأسقفاأصبح،بورسيانقلعةكونتواوْلجاىابن

اصليبية.احملتهفىفرنساملكوتبعt؟2°
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الىبعضهموأوسلأ(السجنفىالَاخرينكلافىفطسعينة

مصرمددطوالىبابليودألىالَاخروالبعض،اقاهوة

هؤلاءبكلمملوءةالبلافىاصبح!توهكذا.الجميلهَ

.أل!سرى

-لطوأالسابملفعصلى

والسلطانالملكأبوههاالتىأ!هذ4صيغة

السلطاذلهأوسلىالملكاسرمنقصميرو!تبعد

دهياطتسليمضرووةوتهديدبعنفطالبوهالذين،وجاله

وعلىتحصيناتهاوبكلجيدةحالةفىالسعلطالىالىالحالىفى

يت!ححلىوأن.موةأولالصلييوذدخلهاأقىالحالةنفص

درأبوههوتحملهاالتىوالتكالفالنفقاتكلالملك

ألانشاءكاتببدأربواتييهكونتأخوكرنتوأخواهلويساعتقل)?(

المنزلهذا؟ن.المنصووةبمدلينةلقماذاب!الدي!فخرالماضى

يتعلقلعملالخممورةالىجاءكلماأغاضىاهنهافيهينزأ!حكوميا

التىلقمالتابنبدأرسجنأنهالىالمؤرخ!ثأحديشعرولمبوظيفقه

فماهدروأههاهذأعلىدليلوأصد:.بردىتفرىأ!ألابالمَاهرة

عندألمحربيةالَاثارلجنةفأ-داطثعنرفضلا.جوأنفيلهوعياذ

تأعليهامكتوبالرخامصلوحةبابهكلوضصصَالدأرت!لمها

ئغرىابنراجم!.لويسأغد!ابهاس!تالتىهىالدأرهذه

.()المترجم1!6!3ص6جىالسابقالمصدو:بردى
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1255

يعيدوكذلكمصر)1(الىوصلوأالصل!يبيينألتطالماالحربسنة

مدينةفى4سوأالجددالق!دأمىالمحسلمينالأسرىَكل

التىالخسمائرثلى.المقدسبيتمملكةفىأودمياط

وبعدأ3،.الملكشنهاالتىالحروبفىأ2(وبأبيهبهلحقت

لهذهطبقاوالسلطانأطثبينهدنةعقدتطويلةمناقشعا

المرضىأدصليبيينكلالسلطانيحررألطعلىالعثسروط)4!

ففوذهالخاضعةالأوأضىوكلأواضيهكلفىالموجودين

كلوفىمصرألىالملكوصولىساعةمناسرهمتموالذين

وجدهالكاهلىبينالهدنةعقدهنذألاخرىألاهاكن

سوأءفيهاأسهمتمأوضايةوفى.فردوطا،!(الامبرأطوو

(2)

(3)

151

لمعرجم(ا)طهيادءمينا

.(المترجم)أيوبالديننجمالصالح

.!المترجمأالتاسحلوي!عس

المعاقلبعضلهيسلمأدتلويسالملكهنتورأنشماهالسلطانطلب

الداويةالفرسانتتبعأقىتلكأوالمقدسةالأوأضبىفىاللاتينية

البلاد!ذهأذموضحاذلكلويفضولكن.والاسبتالىدة

فردريكألاه!رأطووأبنكونرأدالملكتخ!صبلاملاكههنلمجست

.الاهبرأطورسوفعتثايتخلأنفردأىحقهنوليسالثألى

حعمتد.ترجمة:جوانفيلىوأجع.طلبهعنالسلطاذف!تنازل

Arصالس!ابقالمرجع:نسيمجوزيف،157صض!

5،.325:وكذلك .t III, pأإRun ciman, op. c(المترجم!.

يافا؟بمحاهدة!حميتم9122عامفرا.بر18فىالهدنةهذهتمت

رأ،هبرأطورمحم!دالكاهلالسلطاذبينثعخحياأتفأقاوأعترت

-أمقدم!ضثافىكان،شداعش!رثمانية:تضصنت،ال!اففردىيك

دشدْالبنودبقيةساجعالمقد!م!ب!ي!تفىدويكيتصلى

01محأ50it"ح+36-لا7 op1أ،،إ3ثة7!3محأ Philipلمترجما).
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سنة
الباورناصَ!وكلوأخوتهالملكيكونوأذأغنياءأوفقراءس!نوأ

الصليبيرلنيعيدنفسهاالهدنةهذهوبمقتضىالمقدمةفى

منذالمقدسبيتمم!لكةفىحوؤتهمفىالتىالأوأضى!يسع

وهى:غراماتايةدفعبدودطهصرالىأطثوصولب

لمتعلقاتاكطأهادمياطينةوهدوالحصونلقلاعوالمددطابدضى

فىهياطمدينةفىأخلوالصليبيوبطا!ثتركهاالتىوالأشعياء

يرغبالتىالأشياءصلى.لرغباتهموف!قاحملهافيمكنهم

حرأسةتحتتظلىسوفيدهياطدأخلتركهافىالصليبيوذ

ىأوفىيرغبوذمكانأىالىيرسلهاحتىالسلطانودفاع

دهياطفىالمرضىا!ليب!يونأما.بحرأأوبرايشعاؤونوذت

فجرىالمراكبؤجم!ولطأوهتحلقاتهمبيسعينتظرونالذين

أقأكيدوجرى.المدينةدأخلأماذفىيظلواأنألاتفاق

بحرأأوبرأمتعلماتهمهعالرجيلىويمكنهمبلذطثعلى

الصمليبيين.اراضىحتىجميعابقيادتهمالسلطانويلتزم

يمتنعوألاالشروطبكلىيتمسمكأنالسلطانعلىويجب

باتماهها.يلتزمبلىألاتفاقهذأينقضأوبنودهاتنفيذعن

الىواعادتهادهياطمنألانسدأبعلىجم!وفه!وأ!ثأها

بيزنطأف!لخهرههنهاكلاقسعاطثما!اودفح.الحلطان

التىالأخوىالعثروطكلوتنفيذ.سرأحهلاطلاثعرلى

والخسمائرالمصاويفكلعنوتعويضاقبلىه!سددناها

هذهفىأشتركواالذينوجيعووالدهالحملطالطتكبدهاأقى

المسلمينسراحلاطلاثأيضاهضطرأالحثؤعمن.الحرب
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سسنة

618

هـ

القدسمملكة!!اسرهمتمالذيناولئكالأسرهنعنده

المعملطالتجدالكيام!!الملكبينالمنطقدةأطدنةأيامممذ

فىلىقعواالذينعنفضلا.فربرلجطالروماذوالام!واطوو

وأقسم.دمياطهيناءالىالملكوصولىهنذمصرفىالأسر

الذىأفحوعلىالمعاهدةبهذهيتمعمعكأذعلىالسلطان

الملكوأقععمم.وأسلويهمحمدتعالبمحصم!سبأوضحناه

ماوفقبشروطهاويلتزمالاتفا!ةجهذهيممسكبأذبنفسه

ذمعفالسلطاذألىالملكودفع.المسميحيونعليهأقسم

الهدنةتأكدتوعندها،سزنطألف5.4وهقداوهافديته

جيشعهكلمعالسلطانجاءالطوفين)1(هنهكذأ

ناحيةحميعاوأتجهوأوالباووناتوأخوتهالملكهعهوصحب

قبل.م!الجانبالتاوقضاها؟الشعروطكللتنفيذفىمياط

تناولىالصباحوفى.دمياطصتم!قربةعلىيوهافأقاهوأ

بعضتجاههمتقدموهناك،ألافطاوطعامالسلطان

المحسكرافرأدمحكللاتفاقوفقاالمحعلمينفرسان

لمابالتأكيدندوىلاولكضضا،هجويةبطريقةالإسلاهى

فىطمعهمبسببذلكألمجضوأوجع؟ذلثحدث

تماهاتنننهرلم،لويمالملكلأسرأ!الىأليوممنذالمفاوضاتادأت11(

رينو:الموضوعهذاحوتانظر.تو!أنعث!اهأسعلطأدأهونتيعدأ،

72ممقالمحربالمؤوخ!هنضتطقا! ، 6 tءص!هرقلتملرتار

438.
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سسنة
السلطانوأىوضدها.اخذها)1(فىووغبخ!3الملكفدية

خيمتههنالحالطفىفخرج،خيانةوجوداددىكتقدمهم

هناكالمسلمينالأمرأءم!مفطارده،الهربوحاولط

الحالىفىهذأوتم.أوباأ2(وقطعوهبقسرهبسميوفهموضربو؟

المسلمينمنك!وعددوأتحه،كب!ينوحنقبغفب

نأفىالرغبةعليهميبدووكانالملكخيمةالىالمسلحين

جميعا؟ويقتلوهمالَاخويدنوالصليبيينهؤعليهيقبضوا

لم،الملككانحيثوصلواحينماولكنهم.سيكهمقظوا

هدنةهعهميعقدأنمنهطلبوأبلضدهالشرنوايايظهروأ

هدينةلهمويحروالسلطالطهعفعلمثلماوتحالفاجديدة

الحالط.فىفىهياط

كاالملكفديةعلىالاسثحوأزفىالرغبةافتنةهذه!حسببيكنلم111

سببهاوعللتذلكفىالمصادرأفاضتوإنماالمؤوعهذأيدلى

.(المترجم)لرعدائيةجافبمابطريقةللممالكتورأنشاهبمعاملة

المؤرخينمقتطفاتفئأغتيالهقصةراجع،مايو2جمرمذلككان21(

هنبدلاأنهقتلهفىال!بب؟ن.بعدهأوها468صالعرب

منهمكبيرعددعلىتضضوأمرأئهمأبيهمماليكالىبالجميلاعترأفه

منهعهوصلتالتىحاش!يتهأليهوقربوظائفهمم!وجردهم

بسسفهرؤوسهاوضربالحمحمعجمعسكراذأوصاركمفاحص!

ألى!حىءأخذأنه؟(بالبحر!ةفعلىهكذأ"و!قولىتنقطعحتى

ألامرأءألىألاقجاءألىفأضطرتويهددهاالدرشجرأبيهزوجة

السلطاذبطشىهنلحمايتهاالمجامنحازينكانواالذلمالبحرية

جهم.يفتلصأنقبلىهنهأقخلصعلىبينهمفيماالن!يةفعقدوأ

7محرمر!ذلكوحدث tAالس!اب!المصدرالعينأهـرأجح

135!3بالسمابقالمرجع:الضيالالدفيا!جما،24ص

.!المترجم1
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س!نة

961

عى

لأ-وأالثامنالفصل

نجالسلط!انالمسلمولطقتلىيهيعف

ومائةالملكبينجديدمنالهدنةعقدأعافىوألمجف

أ!وأ)2(وععنصلنواثنين

الأمورهذهحول!معاوالأهرأء)1(الملكتحدثعندها

ومابالهدنةيتمسمكونسوفبأنهموأكدوأكثيرأأقسعمدوأ

اتفقوأخيرا.والسعلطالتاطثبينعليهألاتفاقجرئ

يقسمأدط:الآتيةالصيغةعلىمعهالذينوالصليبيوفيا!ث

واثنيهىهائةوعددهمالمعمملمينهع!م!كرفىالأهرأءحميع

(I)

)3(

رضربهخيمتهالبحرية2ألاهراأحدأقتحمفقدهقيت!هع!أها

الىصعكثمأصابعهبعض!طعبيدهالسلطاذفاققاهبسيفه

أيهمماليكعليهأجتمعماسرعانولك!،خيمتهخوأرالمقامالبرج

البرتَدفالنيرالىاشعلوأإالنزول!رفنى!!عندما.لهملي!ز!عليهوفادوا

غرتحتىتلاحقهوالبحريةافيلىمأءفىبنفسهالسلطاذفاقى

السابقصالمصدر:لف!امةأبووأجع4غريفاحريقاجريحافمات

تغرىابرت،25-27صالسابقالمصعدةالعينى،18د

سعيدكذلك،371ص6برالسابقالمصدر:بردى

وم!،102ص(.ت)ذأقاهرة،والمحالمجثالأروبيون:عاشور

نج!ا!3أثاح؟55+ءأ043.3801:جعوالأجنبيةادولمصاا

لمعرجمأا

السابقبافصيتصلالعنوأذهذأمنالأولالمث!قأذم!الركمعلى

هذاقتركهالىنميلىذلكمعأنناألاالجديدللفصلبالنسبة:ليس

.(المترجم)الخطوطفىلهألمحددالموضرع

.(المترجمأالمماليئثامرأء:3المقصو!
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ي!تمسعكوذسرفبأنهممحمدرأ"شريعةعلىاميراوعشرينسن!ة

الاتفاذأتوبكلىوالصليب!يينالملكهعالمبرهةباطدنةتماما

الباووناتوبما!ثأقععمركذلك.ابواههاسبقالتى

الهدنةهذهفىوحددوأ.السملطالطمعفعلوامث!لمامعه

جميعوأن.الأهرأءأ!أدمياطقسليمالمؤكداليوبمالأخي!ة

وفى.سرأح!ميطلقسوفالجانبينكلاهنالضعفاء

اطلقوبالمثل.ألاهرأءالىدمياطاطثسلمألمحدفىأليوم

ؤصشطبواتييهدىص!طواخوليهاطثسراحالأمراء

الذىهوكليروبييرفيلاندوؤدىكونتوكذلك،دأنجو

آخرين.وباووناتسواسونوكو!تط،ل!يتاقكونتاكان

وبلادق!وصوجزيرةالمقديع!وبي!سافرنسامملكةوفرسالط

ا!ئطمعاليصليبيوناعتقدذللصتموعندما.أخرى

الذىبالعيمحمايتممممكودنسوفالأمرأءأنوتأكدوأ

التفاصيلىوصبالهدنةتحصفيماللملكأقسمموه

الأموأءهعضهمندوينالملكتركولهذا.الأخرى

الملكةأما.دمياطمنهووجلبينماالأسديلاستقبالى

ركونجتيسة،الملكةأختدأ!كر)3(كونتيسةؤوجته

وجميع،(بورجوأفى)ْودوق،)4(بوأتييهوكونجشسة،(3)دأوتؤ

،!المترجم)الكرمم!القرَبهالممصود)1(

ضليةملكدأنجوشاولوهـوجةالمقاطحةكونتيسةطبتريكس!2(

هنبعديخماتزوجتبد،ارتواكونتالأولروبرتزوج!ةهاتلدا)3(

.شعاتيو!دىجاى

(t!قيلوزدىجانيت.

الرابعءهيو51!

502

http://www.al-maktabeh.com



1255

س!ضة

062

دفالرغبةلديهمكانتفقدونساءوجالاألَاخرينالفرسالت

قليلةالمرأكحبكا!اوأذ.متعلقاتهمكلدرمعهمالعودة

منهميبقىأتعلىألاتفاقتمفقدحميعاتسمعهمولاالع!دد

كلوكذك.مركبهظ!رأدأطثصعدبينما،اللدفى

منجميعاووحلوأ،المركبعلىمكانالهيجدأنتح!هن

وخرج.111عكاألىهباشمؤمتجهينوابكربرأدمياطهيناء

،كبيرةبحفاوةوقوه،الملكلاستقبالىعكافىالصليبيون

المباخوحاملينالرحميةالملابسيرتدونالشعمامسةوكالط

الفرسانثذلث.المقدسةالكنيسعةتخصأخرىرأفىوات

فىكانواآخوينوأناسوالأنساتوالسيدأتوالباوونات

كنائسأجرأسودقت.استطاعخه!مقدوعلىحللهمأبهى

بعدمنالملكلمحووعندها.أياهاتدقواستمرتالمدي!نة

فىلاستقبالهأيىأفبلاءمنكيثيرتوجهألبحرعرضلف

الىواتجهوأ،معهوهن!صحبره.اليهاوصلىالتىالميناء

فرحايبكيولطالناسمنكث!روكان.الك!يالمديخةكنيسة

بعدسراحهماطلقوقد،معهوأخويهالملكوج!دواعندما

صحبواذلكوبعد.بالصليبيينفزلتأقىألمحنا!يبرة

الكسباوالرجالكللهوأق،هلالخصصالمكسانألىالمللص

اليه.رالغالِةالقيمةالهداياققديمالمدينةفى

هايو.)1(8
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سسنة

962

صى

والستوفيالتياسحالفصلى

سيئة؟بطوييقةالهدنةالأهرأءنقض!ط

المطوسلهباوسالىبادوعكاالم!الملكوصولطبعد

درالمصابنِالضعفاءلغقلعديدةمرأكبوبصحبتهم!ر

وصلىوعندها.أخرىونوأؤلالمرضبسببدهياطمن

قدهناكالموجودولتالأهوأءكال!،دمياطالىالرسلى

الملكلسادع!منهملرطلبوابابليوفيألىفتبعوهم،وحلوأ

التىالأخريالأش!يأءويسملموأالضعفاءسراحيطلقوأألت

التىألاتفاقيةشربرطحسمبوالصليبيينتخعالملككا!ط

أضهمفىألاهلألامرأءفأعطاهم.أحترأمهاعلىأقسموا

فىوأسعاهكانالهموخ!صواألاسرىسراحيطلقونسوفي

يوبمكليسعتحنونهمالملكوسلىوظلى.فيهيقيحولتبابليوبت

دوالمصابين،والمرضىالضعفاءكرررعلىكب!وةبشعجاعة

لمالرسلىانتظاوطالأدطوبعد+ضمممهمعلىيحافظوأوأدت

ممنهمفقطأوبدصائةسوىالفمعفاءمنلهمألاهرأءيسعلم

بسضبللفونجالمساعدةتقديمعلىالقدوةيملكودطلاكانوا

وقتبعكبدعض!هاتوقد.وهرضهموسنهمضعفهم

ألاصاءوخدأعالبؤسمنقاسوهوماباَلامهممتأثرينقصير

الملكأماماحترأههاعلىالمجينأقسمراالتىالهدنةفقضهم

ألاسرىجملةهناسيرألاوبعمائةهؤلاءوكالت.والصليبيين
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ك!!حوزتهمدفوبقى.أسيرالفعشرأثنارعددهمسنة

فى!واالذينأما.والصليبي!!الملكتخصالتىالأشمياء

هحا!مجنمصببرهمفكانالملكوحيلىبعددمياط

وكانوا.ضعفاأكةوهمهنألاسراحيطلقواولمالضعفاء

لجبروهمأجسادهموعلىرقابهمعلالسيوف!يضعوذ

شريعةويحتنقوا.المععميحية)1(الديانةتوفيعلىوالماخوفا

يسوعسيدناعني!دأفعولنمنهمكث!وظلو!نمحمد

يتمكنولم.وعقيدتهمبإ!طانهم3طاماومتمسك!تالمسيح

الحؤفيببثبالمسيحيةأيمانهمعنتحويلهممنألاهرأء

كعثعهدأءالقرنهذافىحياتهمفانتهعت.الآلاموترع

هنيتمكنوأولمدمياطفىبقواالذينأولئكأها.ممجدي!

!عأجلمنظلواوالذين،المرأكبلقلةالملكهحألىحيل

عنالعاجز7توكذلحئط،مرضعهمبممصببأومتعلقاتهم

بعضووو!.بقممعوةالقتلجميعامصيرهمفكالتالحركة

فيهاالصليبيينويدخلونأكياسايحضروذكانوأأضهمافاس

!سعوة3يحرقوخى،فيه!االنيرال!ويشعلودتبشعدةويربطوضهم

ناتباوك!احضرواالمسملمينبأذأيضالرقالوأ+وعثف

علىتبقىه!وبع!ض،الصليبيينالقتلىوجثثالمديخة)2(

!11

)2(

بنىتمجيدوصأئهامنقصدالمؤرخإ!خيانسبمهناكاذبهذه

صووةتشويهالوذت!:ف،وقديس!!كش!داءجنس!سه

كلاجعصالمقدمةفىذكأ!ضسح!ناأتوسبقالمسلم!ت.

أالمقرجم!36-370

(.)1!مرجمدمياص
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سنة

622

مى

مكانتىألىالأرضعلىيسحلونهموأخذلرأمنهمالحياةقيد

يصبحوأحتىالنيرانفعهميشعلونثمالمدينةدفحصإن

هتينبحبلويويطونهمالصليبيينببعضيأتوذكانوا؟رممافىأ

دمياطبمدينةكانالذىالصلبوتوصليبأليبمع

ويقموضهموي!ضربونهمواستهزأءكبيرةبسعخريةيسحلونهمثم

هنمححيراكدبوحشعيةأ1،0بأقداههمعليهمويمشعودن

دهياطفىهقيمينمعهوالذينا!ثظلىلوأنهالناس

هص!ه!مولأصبحأ!بهنأحد!متمكنلم!اقليلاوتأخروأ

الأهووبهذهالمللئطوسلىعلموعندهاءواققطيعالققل

تسلمو!مالذينأسيرالالربعمائةمعطريقهمأخذواالقاسية

.الأخرىالأهوربشمأدقكثيراتحدثوأأدتسدالمسلمينمن

لنأنه!مأدكواولهذا،شىءعملىبوسدهميكىلمولكن

هىذويهممعمرأك!بهمأفاسشقلواشىءاستعادةيشتطيعوأ

حدثمابكلىوأصجروهبعكاالملكالىوعادوا،الأسرى

فلم.معهكانهنصلىالخمديدةالدهشةفاصابته.لهم

هؤلاءفيهحضرالذىالوقتوفى.يقولولطيعرفوأ"ماذأ

جهزقدالملككالتالأخباوهذه!لونهصرمنالرسل

شدمهرفىفرنسعاألىطعودةاستعدأدأبا!ويناتوأهدهاهركبه

ضدالمؤرختحاملىعلىويدلكاذبأدعاءهذأانلاشك)11

نأصدتعدمكلوالدليلجنسهْبنىالىالتاموتحيزه،المس!لمين

البشعالوضفذلكأدت!شرلممعاوأفربيةإسلاميةاالمتسادر

علىأعتادواحماوىكتاباصحاب-!عددرأ!يمك!ايلأالذى

ايامألاسلامبهالفتوحاتحركهَمنذوالعسماحوالعفرالقضيلة

.!المترجم)الرأشدينالخلفا،
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سنة
نأوأىعندماولكنه،تدوهها!ربالذىاكسطص

بهايتمصسكوأأذأقسموأالتىوالاتفاتاتالهدنةنقدوأالأمرأء

بدودطعكاعنرحيطهأمرفىالنظراعادمحمدفريعةو!ا

باروناتجميعأستدعاءفىفارسلى.أفصيحة)1(يتلقىأن

ألىوسلايرسلبأن!صحوههناكالموجودينفرنسا

أحترامهموليأكدوأوجالهالحثألىلعيدوأ.الأمراء)2(

ألىالامرهذأالمسملمينألاهرأءفالجخلهلقسمهم

يبرملنأنهالإخباوبهذهعلحهجمردفاقسم.)3(السلطان

أطثعلموعندها.الصلييينهعألاطلاقعلىهدنة

حدثت،أقىالأمووهذهفىالرأىابدأءطلببهذالويع!ى

بعدمأ!ثيطالبوأأذكلتقويباالجميعكدةفتوحدت

الهدنةنقضواقدالمسلصينالأمراءأنطالمافرنسماألىالعودة

ومعثميئةأيدكطتحتوالصليبيينوالبلادالأوضيتركلاحتى

جو!كا،يموتونالمبصرينوعرالضعفاءويترفي،المعمعلصين

فىالأهلىبذلكفيفقدون،السجونفىوالمعذبين

)11

)2(

)31

علىالملكحمثضرورةعلى:جوأنفيلىيافاكونتدابل!تحنااتفى

،مافوأزأسجاىنصيحةجاءتبينما،فلصعطينفىأهاهتهيمدأن

الرحيلرةبضرلويسألمحك!سكل!عغطفكاتذللىعكص!على

وكونتانجووكونتأخوولم!تكا!الرأىفىتقاسموتد،فىفسماالى

فىذلكىتم.كبرةاخرىوشخصياتفلافدوزكوفثكلاشيه

.98tصقي!لمونتراجع.أ!امنفسهذ*نيو91

.(المترجم1المسلص!ت

هـ(!لأ*-5،!ا8اء721ءأس!سى052)أيبكالدين

المترجم()

.؟2
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623

صح!

الظروفهذهظلىفىالملكوحلفاذأ.يسراح!اطلاق

السجوفيفىالموجودونوينتهىكلهاالأوضتفقدسوف

الحربفىالعظامالرجالىكلهوسفبذلكفيخ.وغيرهم

ا!طه!نفيهاالصليبييونعافىوأقى.بمصرالكب!لمة

البلدفىالصليبيونبعضظلىوان.والألموالبؤس!العثمديد

عنها.الدفاعأوالأوضفىالاستقرارهنيتحكنوافلن

فسموفالبلادهذهفىأحدهمأتامأذأأنهوؤاوكذل!

فيماأيضايقولولطوكانوأ،الأسرأوالقتلمصيرهيكولن

الأوضر)أ"تلكنطالو!تهنفترةهغاكالملكبقىلوبينهم

أنالممكنهنلأصبحدرالمصابونالضعفاءيوجدحيسث

المدينةأستردأدالوتتنفسفىرلاهكن،سرأحهميطلق

القولالَاخرالبعضوددبينما.الصايبيين)2(وانقاذرالقلاع

فىذلكهنأكرهدةأطثيظلىألتالمفضلىمنليمع!أنه

وحيما.كبيرخ!طرفيهبقاءهلأنالبحرووأءمااواضى

علىأالبحرووأءمابلافىتركأذأأنهالقائلىأوأىالملكحمع

البلاد،صفقدأذفىسببايكوفيفسموفالحالىهذأ

الوضعهذأعلىالم!قدسةالأوضي!تركلنبأنهأجاب

.!المترجم)دمياطمدينةبهاالمقصود11(

الوقت،بعضدمياطفىالملكبقاءأنلنايوضحأدطالمؤرخارأد2(

بالفائدةالصلي!اييناسرحَأعلىسيعودكالطعكاألىرحيلهوعدم

المنعقدةبالهدنةماجاءبتنضيذسيلتزهودأكانوأالمحالكلأنالكبيرة

اتاحالرحي!فىالملل!تسرعولكرر.لويسالقديس!!بينبينهم

أوضحثاهاالتىبالصورةالهدنةلنقضالمماليكلأمرءالفرصة

.!المترجم)
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أ!"هـ

سئة
وأبهاالصعليبيمكلهعءلجوبتإهاأخرىفترةيبقىوسوف

فىالحياةلفيوغبلابأنهأيضاوقال.جوأوهمالىيعيع!ق

يتركولن،2،الأوضأضياعفىسبباكانفقدالقرلت)أ!هذأ

منكثيروتأثر.الأخطاوهذهوسطأ!دسةالأوض

ذأحسوأ،الطريقةبهذهلمجلماطكحمعوأعندهاالناس

اوسلىقدألملكوكالتالبكساءفىوأمحرطوأعليهبالشفقة

الخعطاباتبعضطريقوعنيوبواسطتهما،فىنساالىأضرته

الجععمنةالأخباونقلتالجديدبخاتمهمعهمااوسلهاالتى

الموجودينأدرلنكهنأطثوطلب.سوأءحدعلىوالسيئة

والساعدواليسماعدوهأغنياءأوفقرأءوصغاراكباوافرنسعافى

فرغب.وهعاتباذلكعلىأياهمحاثاالمقدسةالأراضى

أجلوهنالمعمعيحسيدناركبةحسبالعملىفىالكثيروذ

وتركوأالأوضوتوكوأالصليبيةالحروبألىتعععاقوامحبته

أقاموهكذأ.ألاجنبيةوالبلادالأدرأضىألىوترجهوأفرنسحا

الملكأخوةوعادأالحروواءهابلادفىلويصالملك

للحياةصووةوهذه.فرنسعاأوضالىألَاخرينوالباوونات

لأذال!صليبيينصادفال!ذىالحظوسوءأقععمعة

دمياطمدينهالشانيط)3(لمرة!دواقدكانواالمسيحيين

الئرج!م()المهلاد!صشرالثاكأفرذ)؟(

علىألاستبلاءفىالصليبييرأهلتحضقوعدمدهياطبهاالمقصود21(

.(ا!ئرجم)مصر

الخاهسةالصليبيةألحملةثناءالأودالمرةكافت)3(

!(اطترحبم)هـ(آ1*-18هءلم8121-1221)
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من.125هايوشهرنطذ!ئطوصمن،المحصنةالعظيمةسنة

هووومافىالباباوكان،المسيحيسوعسيدناميلاد

JAلرهنرىفرنجسما!طهودرلويس،الرابع)1(أنوسنحسا

لرانتخبتوجفقدالمايخاملكأها.انجلترأ)2(ملك

اساقفةورئيص.311(هوبخدكونتوليموهولروماأهبراطوو

14ا!جولل!شز XRainz Joتورلاساقف!ةرئيساكانالذى.

الم!عبعونالفصلى

العامنفيرلطللصليبحنحدثالذىالحظسؤ

االحوووأءمماأوضلطلهمحطشتالتىالإخرىوألاهوو

عكافىأقاهتهاثناءالملكالىالرسلىبعضحضر

تصيرلرتتوفىهرتيندمرواالمسعل!مينالتر؟ذأنوأخبربره

)1(

)2(

(Cr

أ-،242125عامىبنِنفيماالبابو!ةمنص!بتولى

(+)المترجم

.أالمترسجم)(أ-1272)216الثالثهنرى

.(المترجم)rأ-2471256عامىبينف!يمااهبرأطوواظلى

فىالرأبعانوع!نثالباباأستدعاهعندماتورأساضةرئيسكات

12عاملىممزحصاو ttعامد!حمحبرف!هرفىماتوقدذلكقبلى

غالهراجح،ألاسقفيةبتنظيماتهيختصيخما.م0125

يختاو:مارلوتجمذلمحث11-1913وعمود،9ب.المسعحية

ريمز.
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\!55

سنة

624

مى

أليهوأقى.ا(أ!ويةؤالحصرفيوذأتألمحصنةأنطاكياارض

أرضدمرواالمسلمنِنألتوأخبروهاومينيامناخرىهـسل

أوميثياطكاخاواخذوأخوية!ريباوأصبح!أومينيا

صليبىألطآخرونلهوقال.السجنألىوصحبوه

وفقدهزهواولكنهم،المسملحينلمحاربةذ!برأ)2(طرابلس

لهوتالْ.وخيولهموأسلحتهماتباعهمهنممع!واالصليبيون

ألىقبلىمناوسلهاقدكانالتىالرسلىأنالَاخوالبعض

يددنىوقعوأقدكانوأولكنهم،عادواوالتتاوالم!سعلمين

رأوسل.حلببمدينةالسجنفىفوضعوا.المسعلحين

ا!ثألىوسلهالحشيشمي!ْ)3(وسيدالجبلىشميخأيضا

ألاهرأءاوسلىوكذلك41،ذلكفعللماذأنعرفلاولكننا

ألىوسل!مVataichesوفاتعثى!دrأهآnءلجريفونالعظام

!1(

)2(

(3)

()-4

كانحىدىجوز-فالراهبأنالشأنهذأدالباوفىىهتىذكر

عكامنخطاباأرسلتدالمقدس!الأوأضىفىألاشئاو!يةخزانةاعين

بفالرةقاهواالتر؟نأنيخبرهأنجلترأفىالدومنيكاذالأخوأنأحدالى

المناطقعلىالمشامصاحب!رسفالناصرمنبا!ازشدكدة

واجح.للنجاهطلباالفرأوالىسكاضهادفعممالانطاكيهألمجاورة

105.MatthewParis, op. cit., .t II, pالمترجمأ).

انطاكيةصاحبالخاهسبوهيحندعندفلمجمهـاكان

أ.المترجم)م(12أ-223195

الزمنيةالفترةاهذهفىالجبلثحيخاسممعرفةفىالمصادوتححضنالم

.(المترجمأنحتلفةفترأتفىأحمائه!مفىكبرةنجوةتوجدحيث

بتقديموهطالبتهلويسالقدي!ح!هاباالسفاوةهذهه!النرصكا!

دهعهنألاحماع!لية!أعفاء،الجبلىلشسيخوالطاعةالولافر:ض

أررأوية-أالفرسادجماعىَقبلىكلتعلحهمالمفروضةالحزاة
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أط!ولكن.ذلل!فدلوالماذأنعرفلاولكننا.أطثسط

وسلهبمهعالجبلىدرعجوؤفاتيشىألىوسائلىأرسل

اتوافقدعظاماكاتواالذينالَاخرينالرسلأما+أنفسحهم

الذىفردويكطرفيهنهصيروقتفىمرتينعكاالى

وضعفىرغبتهوهبديامطالباووماعلىاهبرأطووأاصبح

بلدالقدسوفىعكامدينةدأخلوسرجنديتهنوأبه

هلكألطللملكوقالواآخرونوصلوقد.أأ(المسيحية

الملكوسر.أنطاكيماأ2(اهيرأبنةاهنمتزبرجاكالثق!وص

.أح!داثهنجرىوماالأخباوهذهلكل

حسنا.استقبالاألاحماعيلىالمندوبالملكوأستقبل.والأسبئارية-

كاملاودرعاحسنازياويرتدىالمقدهةفىمجلسالوفدرئيسوكان

بعضهايتداخلىخناجرثلاثةيدهفىيمسكآخرشابخلفهوم!

عللفهاقماشقطعةومعهثالثشابخلفهووقف،بعضفى

أوالجبلشيخمطالبرفضأذأالملككفنانهاعلىوتدلذوأعه

رأجع،المطالبهذهتلبيةفضل!ي!!!ن،هعادأتهفىفكر

وكذلك:253-502صحبشىحسند.ترجمة:جوأنفيل

08.05.;487 Defrcrnery, op. cit104"ههـأMichaud, op. cit

516476." Grousset, op. cit., I I ,I p(المنرجم).

للعملالمندوجمتهؤلاارسلىفردوفيأ،صرأطورأذجوأنغيلذممر1()

الكتبكللويسالملكثرأطلعوأ،نجالفرألاسرىسرأحأطلاق!على

الخعأنهذأوايوبالصالحالسملطالطالىالامبراطووبابعثالتى

002صحبعصىحسند.ترجة!أجع.وفاتهفبأيعلمأدتدو-

.!المزجم)

المرجع:لوصفنسيمجوزفراجعأة)!كاaحشأولبلحزأنسألام!؟)2(

.(المترجم)315حمطالسمابق
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!025

يسثة

625

أ!سل!هنهوطلبواالملل!ألىمصرأمراءوسلىحضرتم

فأجمابهم.قبلىمنالحماا!كالت؟ولمج!ضهمبينهالمبرمةباطدنة

هنبهاأخ!رتكمالتىبالطريقةاله!دنةنقضوابأنهما!ك

لنىالأمراءألىوسلهاوسلىأنالملكلبعثوما،قبل

آخروذوحضر.فعلواهاذأنعرفلاولكننا11(مصر

المسعل!مينبينالأهليةالحروبباندلاعأط!وأخبروا

مصرأمرأءألط31(حلبسلطانعلمفضدها،2(أففسهم

المشعاهمنتواتهالحال!فىجهز(t)السعلطانسيدهمقتلوأ

لمسماعدته،لي!أتواأصدقائهكلألىوبعثوالفرسان

وعلىدمشقعلىواستولوأهسعلحينتوأقمكلنحضربرامع

وبيتسووياأوأضىفى51(تقريباوالحصوذالمدنكل

Jeanفالنزد!حنالويسالقدلمارسل1،) de valence

عامبدأتالتىالحروببهذهيختصيخماالفداابوأجع21(

الد!نصلاحالناصرالملكأذجوانفيلذممروقد.م0125

عليهيعرضلويسالقديعع!ألىأرسلقدحلبسلطالت!وسف

عزمصرسلطانضد!سشعدهأذهقابلىالمقدسيتتسلي!مه

اديرسلحضىهذأفىالرأىأجلى!يحرالملكولكنايبكالدين

وي!نهبينهمكانتالتىألاتفاقيةعن!عوضوهأذويسعألهممصرأمرأء

استجابوتد.حلبسلطانلمحعاعدةنهضبحعبوهلمفانونكثوها

حبثىصحيس!د.تربةراجع.لوس!لمط!البهصراهراء

وكذلك:802-902،،02

092.81.1.III, p8.أء op!!ثRuncim.

(t)المترجم!).الناصراطى

(t)المترجمأتووافشاهالم!م!.

صعامه.ابوإجع.والسعلط!عجلوندربصرىوصرخدبعلبك)5(

.(المترجم)186صالحعاقيالمصدس
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وأعلن.مصرامراءسيطرةتحتكالاوكاست،المقدسسن!ة

لينتقمقيأتهبكلىهصرألىالمعمميرلفوغبتهحلبسلطالت

؟.هناكالأهرأءأغتالهالذىالسلطانلموفوعنفبشعدة

قعمبحمصراوضكليهزبمأندنىشديدةوغبةعليهالحت

الىالرسلىوتأقىتترددالإخباوكانتوهكذا.ولجيشسهله

وليبعثروهالأخباولهليحملواجهةكلهنعكافىالملك

يقدهونكانوألو!ويبدو.ألاحوالىوتحسعنالعيشبرخاء

شجاعتهم.لهويعظهرولتالمساعداتله

والمابعولطالحمادىالفصلى

الصليبيين؟بعضتحريوتمفي

فىنممح!األى1(ألَاخردلطدوالباردرناتالملكأخوةعادعندها

دأالَاخرينألاهرأءوب!عضوهعصربابليوذوؤساءأرسل

فىكانواالذينأالصليبيينألاسرىهنعددأعكافىالملك

وعشرينوخمسةألاسبتاوي!م)2"رئيمم!ومنهمهنالئهالسجوذ

الداويةفرسانمنعشروخمسة،ألاسبتاويةهنفارسا

،فاوسمائةوكذلثالمانياأسبتاويةبيته!فرسانوعشر

فأوسل.ونسماءوجالىبينالمسجونينهنآخرينوستمائة

)1(

!21

فرنصا.بار!نات

.!المترجم)r(أ-24311258ضعاقىنوفوليم
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عع!

1ro1

سنة

المماليكم!ثلاثمائةألىالقيمةالهداياوبعضرسلهالملك

احتفالاتأقاهواالذىهصروجالىكبماومنالمسلمين

!موعف!ريناربعمائةمنيقربهاالملكألىوأعادواكبيرة

الأسرىباقىمنوعشرينومائتىوالفينالصليبيينأ!رساذ

فيلاهداياه!مضم!أيضاأوسلوأ؟+والنساءالرجالمن

لشراءكثيراي!دفعالملكوكان.)1(قيمةأخريوأشمياءوبغلا

الصليبيينأسرفىالموجودينالمسعلمينمنالضعفاءألاس!ي

بأعادةب!دودرهميقوهودتالذينمصروزساءالىيعيدهمثم

لأخذطائلةبالغأ!طدفعوقد.المسيحيينالضعفاء

الىكسب!وةوهباتوسم!لهرب!عحث.السعه!امورهاةالفرشان

كبير.بترحابالملكوسلفاستقبلىال!عععلطان

وأورلطأفاقأفصلى

سلطانْحبأهصرحكيام!مفي

قدكاذحلب)2(سلطانفالط،تولهسبقلماتأكييدا

وبيتدهشعقمملكتىعلىوأستولىكب!وأجيش!اجع

بادوثمالصليبيينسيطرةتحعتالتىالمنطقةعداالممدس

ليسوجد،نهالص!ليبيينمصالحةألىايبكالدي!عزالسلطادلجأ1()

خاهظهو!ههميؤمنوأأذقبلىلو*معاداةاجكالممامصلحةكل

المنرجم()اشس!امإ!ا،يربي!!1

حملمترا1يوسفمح!مسع!اأ(2)
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1021

لمرتألانتق!امفىالكبيرةالرغبةتدفالمصرونبم!اجةسع!نة

لاملاكهوضمهامملكتهعلىوألاستيلاءمصر)1(سلطان

بينالوأقعةالصح!رأءجيشمهرأسىعلىفعبرشحبهولصالح

ولسعوء'!رأ2،مداخلىألىوصلىحتىومصرسوويا

لدييهفحدثتوجههفىالطريقاغلقوأقدالدوكانحظه

وؤساءاج!معالحالىوفى،والزأدالمؤدطفىونقصمجاعة

فىكبرجي!وأسعلىلمقابلتهوخرجواباتباعهممصر

وفى.وتوأتهحلبسلطالث3(فيهزعسكوالذىالمكان

وبدأوأالطرفانتجهزالشمعةعيديومهنال!باكرالصباح

القتلىهنكيبيرعددالجانبينهنوسقطالمعوممة/4(

وهرببالحلبيينبانتصارالمعرك!وانتهتوالأسرى

درعندها.ذلكوواءهنكث!الدووغنمأه(المصريرن

.!المترجمأتوانشاهالمعظمنامقتلىأ؟(

عامرمضاذشهرمنتصفالأحديومدمشقهنخرج21(

إ.أالمقرجممهـ/6480125

الجثالدكعزوأسهموعلىأ!!ثعواشهرفىالقاهرةكلتخرجوأ)3!

.(الممرجمأ

(t)عامفبراير6)القعدةذىم!تعأشرالخسميح!لمحىمذللىحمن

1251r).4+ص،السابقالم!صدرالعينىْواجع

(5المترجم)

فىثبتايثكالدينصأذألافهزمينوولوأالمصريينهزيمةوغم)5(

عزالىالناصرالملكاتباعبعضنحاز"البحر!ةالممالبكمنجماعة

الملك،هربالصليبيينكلكبرةافتصارأتفحققالجثالدين

ألىهرسافقلىأ،ولىالجولةفىالمضمول!المصريونأما.افاصر

للملدىاليومذلكوخطبألاحداثبتطورإتيعلموأولم،القاهرة

!.العاصءتعحرو!جاهعبالقلعة!بصاحببوسفالعاصر
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!251

وأخطىوأأخريمرةالمصريوناجتمحالعصروذتحال!سنة

أنهصم!ا.أخرىهرةوهاجموهمالحلبيينيلاحقون

حلبس!لطالطفقدوعندئذ.الادباووولوأبشدةالحلبيون

هنوملىاسرىبينجيشهأفرادومعظمتقري!باأهرأذ"معظم

هقاتل.الفوعشرينأربعةتقريباالبالخعددممجملة

وهكذأ،متعلقاتهمعلىفاستولوأعليهمالبدورخرج

.المعسعكريبن)1(كلاهنالدوكسب

ووصلى4ليتحققواوتوقفواخطبةبجاهعهايقمفلمالقاهرةدرأما-

المصريناثرفى(المثرتيةفىأالعباسهَألىاف!امىالد!ممكرهعظم

ينتظرونمدةوظلوأ،بالمصريينحلتالهزيمةأنألاعلونولا

بماالخبرجاءهمول!ت،القاهرةمعهلمِدخلوأالناصرأطثوصرل

المصدرةالمحوأرسأدأب!رأجع+يفعلونفيماوحاروأجرى

البشعر،أخب!ارفىالختصرتتمة:الوودىأبن،185صالحعابق

،2بر،0791بيروت،ج2،البدرأوىرفعتأحمدمحقيق

04-41صالسابقالمصدر:العشِى؟268-274ص

المفرجمأأ

الخليفةبتدخلانتىسنوأتئلاثالجانبينلينافزاعأدصتحررقد)أ!

عامصفرفىالاتفاق!وقمبينهماباللهالمستصمالعباسى

ألى-سسفالناصركنازلىأنعلى1253rعامهـ/أيرل065

بهالإعترأفعنفضعلاوناللسوالقدسكزةعناهططالدفىص

المللىلنفوذخاضعةالشاما*دباد،أصبحتمصرعكلىهلكلا

الخليفةوتدخلىجد!دهنالصرعاعاداذلبثهاولكنه.الثاصر

المرجع:نعمعمِجوز!فواجمح.بينهطا!ملحوعقدالثانيةللعر!

الصليب!ية،الحركة:عاشووسعيد،أ-At185ص،السابق

.(المترجم52011ص%2
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!

والس!بصنالثاكالفصلى

51أدال!ىالقسيمهنالملكتخلصكيف

ا!ىنة؟بمثعاقللاوأء

اقىبالهدنةييتمحمكلألمالمصرلمحننأنالملكوأىعندها

والمطاونةأ(البابامبعوثمعأج!تمحالصليبيينهععقددرها

هنلعدلالعامةوبعضالحكماءوأدجالوالباووظت

سلطانوبينبينهه!وهةكاشط؟الهدنةوطريقةشكل

والعشرين.والاشينالمائهَهصراهرأءمعثم.المقتولهصر

هنالأهرأءهعبالهدنةهتحسكينكانوأألنسألهمثم

تماهايحمافظوألمالأهراءأنوأخ!بروهمعافتشاوووأ.عدمه

الهدنةنقضوأبلى،يمينهمعلىأوالمعقودالاتفا!اعلى

ألنينبغى؟وعو؟همعلىيحافظوأولم،ومخمادعمحزنبشمكل

لاوأنهم.يومكلأيماضهمينقضونكانرأوإنما.تكون

طر!ةبأيةأتفاقهلنىالملكيخافىعأذيتخيلواأذيستطيعون

فطب.وع!دهعلىيحافظأنعليهيحغالوأج!بكانطالما

الذىقسممهمنلمجهأنألابامندوبمنضدثذاطك

والحكماءالمطاونةالابوىالمندوب!طفاستشعاو.للأمراءأدأه

علىيحافظوالمالأهرأءهادأمأنهفأجمابوأ،برأيهموأخذ

عليها.بالمحافظةملتزمينكيروالصليبييونفالملكالهدنة

البابو!ىالمندوبحلهصستفيضونقاش!وودأخدوبعد

المطثبأنوأعلنللأموأءأقسعمهالذىا!ينه!الملك

+!الممرجم)م(أ-1254)243الرابعأنوصعنصصبابأ)1(

rn
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سنة

628

هـ

المسعلمينهعالهدنةعلىبالمحافظةهلزجمينغيروالصليبيين

ا!ثأصبحالطريقةوبهذه.عليهايحافظوألملأنهم

المسلمين.معهدنةبأيةهرتبطينيخروالصليبيوفي

والسبدرلطأ!أبمالفصلى

واطلاق،الملكهحأبيدالسلطانأتا!االتىأ!هنة

الصليبيينالإكرىكل-إح

وحانالشتاءفصلىانتهىوعندما،الأحداثهذهبعد

الىجي!عاؤذهبواأتباعههعاطثأجتمعهارسثع!ر

البحر،عيلىتقعوالتىبفلسمطينقي!سعالريةأأ(فىهع!سكره

ستةبهادرأقاموالخنادقبالأسوأووحصنهابهاالملكوأقمام

منيدوبيهأوسلهناكيقيمسوفبأنهوتدأكيدا.برجاعشر

السثمالفاحيةمن!افاعنوتبعد،المتوسطالبحرساحلىكلتقع)1(

الغردالشمالناحيةمنالمقدسبيتومن،ميلاللانينحوألى

ميلا.وثلاثينستةحوالىعكاومنهي!لا،وستيناثنىحوألى

بنيتأنهاوقيل.فيليبقيسار!ةعنلهاتمييزاال!شامتيساو!ةتسمى

كلافاهاهربردوتالملكأذمولىآخررأىوثمة.م.ق23عام

الصليبيونعليهاواستولى.م.ق7عاميص!أغس!طسالم!كأسم

عاماالعلموذ_وأستردهـ94م/10115عام

11 8 V583/والمسلمونالصلهبيوفيتناوبذلكوبعدهـ..م

عامنهائياالمسلموذلحهااستولىحتىتملكهاعلى

عمتتوبه،القطلىانياهينرحلة:راجعهـ،م/1265664

ناصر-،49ص،4591بغداد،حدادصراالعبرىالأصل
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أحدث!االتىألاخطاءليضداركالجديد)2(هصرسلطالطألىسط

قيساويةفىالملكتلقىثمبينهماالمعقودةبالهدنةوأهراؤههو

ومعهد4طهنةعقديبغوفيحلبسلطانرسلايضا

علىتحزلمبهاتقدهوأالتىالهدنةشروطأنغيرالصليبيين

وعادالمفاوضاتفشملتولهذاوالصليبيينا!ثوضى

.3(ضميئلأينجزرأأندونالرسلى

المسلمينسلاطينهنويخ!؟هصرسلطانأنويدو

الملكالمطالأووولىالغربهنك!وةنجدةمجىءهنتخوفو

مملكةوغزوجديدهندمياطالىللعودةتحفزهلىمماالصليبى

بينهمفيماالمسلمودبفتشاوو.عليهاالإستيلاءومحاولةمصر

:الفدأابو،91ص،الحشابيحعىلرجة،سفرنجامه:خسرو!

ورقة:الماثعتاقنزهة:الأدريحى،238ص،الح!ابقالمصدر

وكذللص:65

ster, A survey of the HolyأBan70"ه،أء+ه؟Muller, op

,Landحأ8 London, ,1843 .p ;217 Taylor, Lasyr

267..SYPteet La Palestine, Paris,,9183 p11!ص

+!المترجم)

المسعودالملكأبنيوسفالناصربنموبىالدصكهظفرالأشرف)1(

الاولىبادى!السلطهلولىولد،ألوبالحادلبنالكاملىبن

فىالاضطراباتوقوعبعدا!كالدكصمنهـبدلا648عام

الكللجتمعأيوببنىمىثحخصاقاهةبضرووةوالمطالبةهصر

!هلمزعل!.أتابكها!لصالدكعزقعيين،تم،طاعته!ى

صا353صالسابقالمصدوأالينىْرأجحاقفصإت

المترجم(أ

أقىالهدنةلشروطلويسأطثرفضامحبابالرضحنأأذسبىَ)2(

هذأمن33صالتحليطيةالمقدهةرأجعح،حل!بهلكصهائقدم

.(المترجمأالكتاب
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يجدلاحتىأسوأوهاكلبتدهيروتاهوأدمياطألىاتج!وأتمسسنة

المسلموذونقلعليها.استيلائهمفىميزةأ!يبيون

عادأدتلبثهاثمأخوىاهاكنالىال!نيلبطريقأصحجاوها

مصرسطالتالىبهمبحثقدكانالذينالملكمبعؤلو

ودارت،الحثألىرسلهبدووههذأوأرسلىالجديد

كلجديدباتفاقانتهتالجانبينبينجادةهناقاثعات

منالجديدوالسلطالنجانبمنالصليبىأ!ثبينالهدنة

اطلال!أالاخيرةالهدنةهذهبمرجبوتم.آخرجاشب

فىالموجودينوالضعفاءألمحقوأءالصليبيينجميعسراح

السلطانوود.هصرحصونكلوفىوالقاه!ةبابليون

الملكأنوقالىعربىبيزنطآلافاوبعةالملكألىالجديد

لمجديدابندأالهدنةتضمنت.لهكفديةدفعهافكان

بينقبلهنعقدهاجرىسابقةهدنةايةمطلقاتتضحنه

لرغبتهموطبفاأجبالىدودطذلكوجريوالمسلمينالصيبيين

للملكالبندهذاهثلىتقديمعلىاجباوهمقوةلايةجمنولم

هذهبموجبالجديدالمحعلطاذأقزمأذ0ولصلييين)1(

،؟والممعسيحيينالملكألىالمقدسبيتيسلمبانالهدنة

بالفعلحدثعماللتعبيرهؤرخن!اتسعفلمالألفاظأنيبدو101!

لمالصليبيينالىالمقدسبيت!سلموأأدتعرضواعن!دهافالمحالك

الىمضطر-ب!كانوأوأنماللصليبيينوحب!مالتامبرضاهمذلك!كن

بلالأيريينمخالفةبعدمله!ميتعهدلوي!الفدصأنطالماذلك

سلطاذالأرولىروشطالناصرضدبحملةالقعامفىمد3الافترأك

ص،2ب،الس!ابقالمرجع:عاشورسعيدلرأجع.حلب

جوؤ8فرأجعالهدنةهذهبنودعنالتفصيلاتمنولمزكد،0401

+!المرجم)أ-77917صالسابوالمرجع:نسع
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1252-1254

نأبلصدرمدينةالمقدسةأبرأهيموارضلح!مبيتبتسليمالتزم

باستثناءالأردنضرحعتىالأوأضىحلىالجليلأقليمصلى

السلطانبهاتمممعكواقىمحصنةكاذتالتىالمدنبعض

كلهعأطكعادهذاوبعد.دمشعقمملكةألىلضمها

.وخنادقوابرأجواسواوتحصيناتوأقاميافاألىجيشعه

والسبعرفيالحاهسالفصلى

فونساألىلوس!وسدةالهدنةتففيذعدم

البابوكطوالمغدوبالملكلدىإ!هيرألاهلأنعقد

رتتفىالمقدسةالميعادأرضاليهمتعودأنعلىوالصليبيين

يعمملموالمالمسلمينأذغ!و،قبلهنأشرنامثلماقصرِ

تأمالذىالسلطانالىوسلهالملكفاوسلىشعيفااليهم

أيةهنالثيكنلمْولكنالملكألىهثدوبيهباوسالىولووه

التىالهدنةعلىالسلطانيحأفظولم،ذلكهنفائدة

هنأتفقوا؟المقدسةالأوأضىلاعادةاطثهععقدها

عافىالسلطانأذوالصليبيودطالملكادوكوعندها.هبل

لمالملكلرأنخاصةواضطربوأهاجوامعهمات!فاقهذخرقي

والهدوءنفسمهألىالتوأؤنبهمليعيدأتباعهحينئذهعهيك!

!رببتفيدهأخباوتأتلمالذىالوذتفىالصليبيينالمط

المطارنةالملكاستع!ثماوولهذأ،لمساعدتهنجدأتايةوصولي

يظلىأنعلىفأتفقواهناكالموجودينالآخرينوالاوونات
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سسنسس

063

صى

Jeuffroideساوجيندىجيفرواا!عيد Sarginesفى

السعهامورماةاليفوسالطبقاءنفقاتالملكلهويدفعالشرق

الىيعودالحالةهذهوفىالصليبيينضدلمسعاعدتهوالمعثساة

أطكلبثوهاجه!ةأيةهننجدةأليهتأتلمطالمافرنسا

التىالملكةؤوجتهمعمركبةوأستقلىللرحيلأستعدألط

ووأءه!اأوأضىفىوضعته!ماأ1(طفلانلرهع!احاهلكا!ط

عكا+فىولدوالثمافىدهياطفىوضعتهاحدهما،البحر

اليومفىهناكفاستقبلفىنسماألىالملكعادوهكذا

مهيمبأحتفالىفىسبتمبرأ2(فىأىسيدتنالعيدالسابق

فقد.أنهيعتقدونكانوأهناكلأنهممنتظمهوصفوفي

412عامذلثوجرى oوكالت.المسيحسيدفاهيلادمن

فرنجسماوطث،الرابعانوسنتهوحينئذووهأفىالبابا

كو!طهوالمانياوهلك،نحهالحديثسبقالذىلويعع!

س!تطنافاووطث،هفرىهوانجلترأوطث،هولاندا

ىدونيفليوفيBrieبرىدىسيدوثيبو،شاهبانيادى

Nevelonح"ح3باؤوش)3(. Basoوجيرومسوأسوناسقف

)1(

!21

)3،

Jeanترستيانحناهوألاولى Tristan0125عامدمياطفىولد

اعهاطفلةوالثانية،توفع!امامالمعسكر!+127عامومات

946صهرقلىتارغَراجع1252عام!افا!ولدتبلانش

."4ْأْحاشية

.1254عامسبتبم7الاثن!ت

ال!الىنيقولاابنوهو،م1253عاملسوأسونأشفاانتخب

.1262عامهات،وأجنسبازوشسيد
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سواسرذ)2(.

1255

سنة

رالسعبعونالسادلم!الفصلى

السدطانهعأ!فةالصلبيوفيعقدكيف

؟خوالو؟ص!3فرنجسعاالىالملكعادغدها

،منووينا؟الحرولراءهاألىضهنالملكرحلىعندها

لبابليونالجديدالسلطانالايشقلمفرنسعاألىعائدأقبلى

وسيد،جاذبهنوالمسلميندهشعقوسلطانومصر

آخر.جاذبمنوالاسبتاويةوالدأوية)3(الصليبي!ةالأوأضى

عشرلمدةهدنةعقدعلىبينهمافيماأبنبانفاتفق

هنيافااستبعادهع.أياموعشرةأشعهروعشرةسنوات

عددسارجينس-هحدىجيفروأالسيدواجقمح.أ!نماأ4(

+0127ومات1253عاملمنابهأنتخب11!

.سواسرنمصرنتNesleنح!لىدىافافىحنا)2(

1(tالليندىحنايموالم!فدسثيتمملكةعلىالوص!بهالمقصود

الذىاحالرأكونرأدبنصنرأدهرالأحمىأ!طلأذيافاحاآالناذ

.(المنرحم)عاه!ضدئذعمؤينإوؤلم

لأنالهدنةهذهعقدفىودمشعقمصرسلطانمنكليترددلم41!

وكان.الفرنجكلتالفىرنجةلهمايعدولمالمفولىالحطرأدرككلاهما

اثحاذهافىحامممهارغبهادررجعالهدنههن!افااسعبعادسبب

راجع:،لهالمابعفلع!طننلأطمِهعناء

"Runciman, op. cit5. 0، ,!11 p(51المترجم
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حت!التحرل!فمنيافافىالصليبيونذلكومكن.تووودتسفة

يكنفلمذاتهاالقلعةداخلىكانواالذفيأها.القلعةاسوأو

منوخوفهمناحيةم!عىدهمقلةبسببالحركةبوسهم

يسعتولىأخوىناحيةهنالمسلمينلكمائنيتعرضواأن

نأهنالمممملمونتأكدولما.القلعةعلىالمسملمودط

هينفرقةأوسلواالقلعةمنبالخروجيغاهرودطلاالصلييين

بعضفعصادفتالمجاووةالصليبيةالأواضىألىوجالهم

يحدثكانهاالىينتبهوالمالذينالصمليبيةالجماعات

المسملمينمععقدتهدنةوجو؟علىاعتمدواوالذين

بأخذالقدسأمواءفسماوعخوفدونوأياباذهابافيتجو!أ

والاسبتاويةالدوأيةهنصليبىمائةوكانوأمعهمألاسرىكل

الصغاومنالماثميةهنالفاأوبعينعنفضلا.رغيرهم

!عتقدونكانوألأنهمالعمططالطألىأوسمالهايحماولوأولموالكباو

هعه!مالهدنةلسعابقالبلدهذاصليبىألىيعيدهاسو!تأنه

الصلح.نقضعدمفىالرغبةوبدأفع

922
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632

وأ!بصلطأالسابمالفصلى

علىلمحا!ألمالذينالصليبيوفي-فيكالف

ممالا؟اهامالمسلمينعلما-أفدول

يذهبون!زالونهاالمسعلمولطكان،هذاحدثعندها

كانوا!افادأخلىالصليبيوفيأها.!افااسوأرحقىو!ئوفي

انهمأذهعاناةلايةيتعرضعوألنبانهم،بينهمفيما!ولوفي

ذهابهمأثناءضهللدفاعقويةحماميةالحصنداخلىوضعوأ

فترةلمنتصفالسابقالجصةيوبموفى.المصعلينلمحاوبة

وكاننحوهاوتقدصايافاالىالمسعلمودقؤحفالصوم

فما.للحربوتجهزواتماهاأنفسمهمأعدواقدالصليبيون

هعللاشتباكجيعاوخرجوأألابوابفتحوأأنلبثوأ

عالةصيحاتممبيرةبعث!عجاكةيمعيحونورأحوأالمسلمين

وحدثت،الموتالى..الموت..الموقيالى:قائلين

فقدواعندهاالمسعلموفيقراجعالدهشعةأثاوتكب!؟معركد

ذلمحث.هناكزالتحملىيستطيعرأولم،وجالهمهنكثرأ

وأسرىتتلىبينوتحالمسلمينهعظمأنافاسبعضوكر

ىدجيفوبراالسيدولكن.بافراولإذالآخروالبعض

نأهنالرغمعلىهس!اكنهمحتىطاردهمساوجينس

فىفهمبالعودةعليهعلحونظلوأالصليبيينالفرسان

لهم.كميناالمسعلمون!نصبألتفىوضعكوكهـماليعثع!دعلى
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!افاالىعادوأالصايبيينهنهعهوهنجيفروأالسيدولكنسيعنة

هنكبيرعددالمعركةتلكفىسقطأنهوتيلى.سالمين

فارساوعشر!نالمسملمينهنألفينمخووالاسرىألمحقلى

هذهفىالصليبيينعدديكنولم.الصليايينهنوسرجنديا

رهاةمنثلاثمائةوحوألىفاوسهائتىعنيزيدالمدركة

هذهفىوقتلى،الَاخر!نالجنودوبعض،والنبالالسهام

آخرعدفىعنفدضلالحموبيتالمقدسبيتأهيرأالمدركة

بهزبمتهمدمشقسلطانالمسسلمونوأخبر.المسملمينمن

المقدسبيتأهيرهنكلوأساخذوأالصليبيينوبأن

المسلميناهراءأحدألىالسملطانفأوسلى.لحمبيتوأ!ير

الأهيرفأوسل.أقدساميروأسيشعتريأنمنهيطلعب

نأهنهوطلبسرج!ينسدىجيفروأسيدىألىالحالنى!

جوأدله-سسلىأنمقابلالقدسأم!وبرأسلهيبدث

جيفربراالسيدو!ن،يزنطآلافوضرةيافاكونعسا

بالخيولىبرجمالههلأاذاحتىطلبهالهي!عيدأنوفض

الذىدمشمقسلطانالىالردبهذأالأهيرفبدث.والبيزنط

علىهدنةيعقدلنبأنهأقسموعندئذ.لهذأمحعيراحزن

الصليبيين.هعأخرىمرةالاطلاق

أثف!%
!صث!4!!!م!-
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بأ6!2

سن!

633

والسبعونالثيامنالفصلى

المسلمينهنهوفيالبدوغنيمكيف

الهدفة؟وأعهدت

المععملمينأنالجبمالىفىالموجو؟ونعالبدوحيظ

دنىغتهمأبدواالصليبيينهنالغناكممنممنيواغنموا

صثطالمسعلمينهعسكرألىوالذهابالجبلهنأفزول

وؤساءعينالسمطانأنلأهيره!موقالوا.الغناكمتوجد

التحدثوبوسعهمأليهالرحيل!رغبونالذىالمعسكر

يساعدوألملأنهمذهابهمعلىالموأفقةبعدمفأجابهم،ألمجم

نأألاالدوهنكالطفما.الغنا!مهذهكلالحم!عولفى

بعضهعهموصحبوأوقاتلواالمسل!ينهسعكرألىزحفوأ

هاوالبدوالمسلمينهنمحعيرالصركةهذه!وقتل.الم!اشعية

فأستشاواكةو.أوقتيلىآلافئلاثةهىيقرب

فىالسلطانالمطوسلاوبعنوأالبعضبعضهمالصليبييون

فقدهاالتىالخسعائركلاليهميودأنهنهموطلبوأدهشعق

ويلتزبمخوقهـااقىبالهدنةأ!سكافىيعودوأنالصليبيوفي

لكونفسعوفوفضوأذأ،السعابمهفاصعلهاوبنفع!بها

بينالرهعلىوتبادلشاقةهفاوضاتوجرت.بينه!ماالحرب

بينالهدنةعقدأعيدالنهايةوفى،والصليبيينأالملطالط

والممعادة!افا)1(وكونتساوجينسدىجيفرواالسيد

الخرجم(أr(؟662-7421)بليندايوحثا(9)
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سنة

1257

سفآ

هنوألاسبتارءلةوالداوولالصليبيةالأواض!فىالَاخرين

هندمثعقومملطانومصربابليونوسل!طان،جانجط

قبلىهنحدث؟الجسيمعليهاوصدق.آخر)1(جاسبط

وعشرةأش!ووعشرةسنوأتعشرلمدةأمدهايكولطألطعلى

يسعوعسيدناهيلادهن1256عامفىذلكوكان.أيام

المسعيح،

والسبرنالقاسحأفصلى

البعض؟بعضهيمالصليبيونحاوبجمف

ثمةتعدولمعليهاالتصديقوتمالهدنةاعيدهمتضدها

التىيافاقلعةبأستثناءالمسلمينضدالأطلاقعلىحروب

بصعهميحماوبونالصليبيودطبدأ.الهدنةخاوجكاذت

ذاالجاشينلكلاالعاووتحلبالألمتن!ربويقةالعض

الأوضولأ!أوله!2ربولإنوالبياؤنةالنادقةبينالنزاعشب

القديمع!وفرسانوالاسبانوالجنوية،جهةهنالمقدس!أ2(

وريدودطالفرسالطهؤلاءوكان.آخرجاذب.حنا

المنازعاتهنالاستفادةيحاولونالفترةهذهخلالالصليبيونكان)1(

ألاروبصننبينتمقدالصلحأنطالماولكنودمشقهصربينافائمة

مصلحتهمهنأذالصليبيوذوجدفقدمعرفىوالمماالكالشامفى

حححماالصلحتجديدألىفأسرعوأمصرفىالممالمجثمعاداةعدم

15المترجم)ذكر

أفرنجزواجمنيولدونالذي!ألاطفالىكلألاسمهذأيطلق)2(

واجع:.أ!رحئىلهمملاصماوعللالممدسهالأرأصُى!هسعحى

برنرر!لعثر،فترىدىجاك
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لاةت!أالأ

سن!

34,

أوأضىبينالبحرعلىيقعبيت)1(كلسيطرتهمفىالجنوية

يقربماالجانبينبينالحربواستمرت،والجنويةالبنادقبة

سيئةأفعالابينهمفيماوعملوأالبعضبعض!مقتلىعامهن

.المسملحولط)2(هحيفعلوأكانهثلما

ابنمحهصحبحدثبما)3(أنطاكيةاصررعلمولما

ألاختابنيؤهـيدونالأمرأءوكانعكاالىووصلى4(اختط

المقدسةالأوأضىعلىوسيدأوملكاأهيرالكردقهذا

بطري!قبرييندىجوتييهالكوشتطأسؤأدلأنتسابه

!1(

!3(

)3(

)4(

لأتينىكلعلىالاسمهذا!طلقوناللاتينىالغربأهلىوكالت-صى

وتعنىبهأستهزاءاالعشرقطفىالمستقركألافرنجهصالحعنيدأفع

المرجع:نسيمجوزيفرأجع،الشرقمسيحىايضاالكلمةهذه

الصرَجم(6011!ط،بقالسا

سابا.ساذتكنيحة

النبىتلعكافىالجسنويةحىعنالبنادقةحى!صلكان

تعلوالتىالصخرةبأسئثناءالجن!ولحرزةفىكانالذىصسوئيل

الجالمحنمنصوؤعمت.ساباالقدس!دروجمتلهاوالتى!ف

أوأئلفىبالفعلىالجنويةوظكه.الدررهذاأمتلال!حقالا!طاليتين

من!سلحوألمذلكعلىالبنادقةأحتجولما.م1256عام

هنلمزيد.الكلفينبينالحربفاشحتعلتالمفاجئةالجنويةهجصالف

درأجع:الحربهذهحولالتفصعلات

27أكا alأول"levaولJ-Ieyd, W., H istoire du commerce d

-354.4.3Paris, ;1886-1885 .t 18 pp

لمترجم(ا

انطاكيةءأهرالسادسبوهمرند

"ْع""حاشيةهرقلوأجع،قبرصهلكالثاقهيو
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سنة

التى91(الطفلىوالدةمعها!ضابوهيمونجدوصحب.الوأثة

علىالصليبيينبينالسلاملينشرقبرصعلىملكةكانت

أنطاكيةاهرطل!بعكاوفى.طر!ةوبأ!ةاستطاعتهقدر

فىكانوأالذينالمد!نةفوسالطاليهيألىأنأختهأبنبأسم

الدين.وج!الوكيباوالقدس

اختهانأبأسمانطاك!ةأميرطالبهموصلواوعندها

معتماها!فعلوفيمثلمالهولائه!ميقدموأأنالطفل)2(

ىيدةشاتشعا!توبعد.المقدسبيتمملكتهسيدلرريث

ألبلدالمانيا!4(وفرسالطأسبتال!لةوسيدالدأويآأ3(سيدبين

البنادقةهنكلتوموذ)5(ومندوبلمملكةالخاضعين

الطفلى.حقرقيكلكليحافظواأنعلىاتسموأوال!بياؤنة

وقوبودطحناالقديصفرسانسيدهنكلذل!كوفضبينما

لأن،هذايفعلوالنأنهمأعلنوأاليذينوالأسبانالجنوية

!11

)21

131

)4،

ا(5)

ق!ص!عرشىعلىبالوصأيةطالبتوقد،بلا!سانسا!ةهى

الإعئرأف!حملمولكن،الممدسبسصمملكهكلالأحم!هوبالقوأهه

ترضحهاوفقعكازأرتأنألىالمقدسبيتعلىوصهةنهائهابها

.Runciman,op.:رأجع.بعايى cit., .t 115) p

.(المترجم)

مموفتتجميهاكلمحفالتىالتاجبوراثةالمتعلقةالوثائقرأجع

.114ص2ب،القانون،2فصلى،يافا

.(الم!ترجم)r(أ-25611273بيرألردتوماس

r_\12)257ساطرزهاوؤنأفو Ytالمترجم)(م!.

كلأطلذ!تاقىالتسميةوهذه،القوموناتكمةهفردالقومون

!السلطاتذأتالمدنتعنىالرسطىالعصورفىالمدنهنمجصوعة
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كاي!8

الحقيقىالوأولتوإنما)1(الأرضووأثةحقلهليع!الطفلىسسن!ة

ىأعكاحامحناالملكحفييكلأنه2"!نرأفىإالطفلىهو

.الأوضوواثةحقلهأصبعوالذىأ!ثهذألأينةأبخا

لنوأنهالصليبيينبينالشقاقأزديادالأمرأءأدركوعندما

تعيينيجريبأناتترحواالفرقينبينالحرببهنعيسعتطيع

علىالأهرأءاتفقةالطفلا!ثبوهيمندأختلابنناشب

يعاونهأدماعلأالطفلى)3(للملكنائبااوسوفسيدجمق

أنهعلىالأتفاقوجرى.بالبلدالموجودينفرنسىالشمانمأئة

أصحابمذالقوموناتعنالمدافعودطوكاذ.المستقلةأالسياسية!

الأهرأءهوأجهةفىئماسكاأظهروأأقجارأوالخلفةالحرفي

مدنهمحوليالاسوأرفبزا+(قوهولطأأتحادأوممونوأ،الاقطاعيين

وألاجماعية+ألاقتصاديةالإحوالىأسققرأرأجلىهنالقوأنينوسنوأ

فىخاصةوبصفة،ا!الافىالأمرأولىالقوموناتهذهظهوركالت

ثم،الميلادممطعشرالحادىاقولطآخرفىوتوسكانيالمبارديا

الىالقوموناتظاهرةوأهتدصتط.عظمىسياسيهَقوةلهاأصبحت

العلياالسياسيةالسلطةنحرالقومونالتزأمأها.لرأنجلترأوالمانيافرنحما

المالمنمعينبمبلغمحددةفكانتالمللصأوكالاهبرأطولرالدولةفى

أفظامهذأوأئتيقلى.العسكريةالخدمةمنوجانب،سنوياثدفع

اوروبا:عاشووسع!يدوأجع.الصل!يبيةالحرلربعصردالشرقالى

.(المترجم)1أ-5560ص،2بر،الوسطىالعصورفى

.(المنرجم)المفدسديتمملكةبهاأ!صود)!!

فصل،33كتابهرتلىتارغرأجح،الإمبرأطوو،الراكعكونرأد)2(

."!،هحاشعهة،366صأ

وضدهأ.ئلمنالمنصبهذاك!ص!نلوكان،أبلندىيرحناهو31(

سجاسصلمالذىهيوابنهاكلوصيةبلايسانعع!الملكةيئعت

!مرحميئبصفةأستقالتهروحناالارفععمرهمنالحام!سةعندئذ

م!-المنصعبهذأفىبتعيينهالملكةفأمرت،للملل!كنالبوظبمته
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سنة

635

هـ

و!رونوالاسبالطجنوأقوهونممثلالاسبتالص!ة!أتلماذا

لشرأنفسهسميعرضونفسوفذكعلىبالموأفقة

أنهأقتنعأنسدأهاوقهألىالأهيرعادذلكوبعد+مسعتطير

ظلواالذينالصليبيينبينالسلامتحقيقفىينيجحلم

الأهرأءرح!لانوها.سيئةبطريقةالبعضبعضهميحاوبوفي

وبطر!ةجد!دأأ(هنالحربأندلععتحمىعكامن

حتىتبلىهنيحدثلمالصليبيينعلىعارأجاب!تهدهرة

الحربهذهشعهدتأقىالسنةلخثفىالصليبيونخسر

وبضائحطائلةبروأتمححلةأكرأوهركبأوعشرينأوبعة

هنآلةشنعنفضلا،عكاميناءالىطريقهافىكاشت

هدينةنحوهصوبةكاذتاقىالإحجدارأ2(قذفآلات

كاشطوالتىوالصغ!ةالكبيرةوالأبرأجالمناؤلنحوعكا

آلاتعشرعنفضلا.بالأوضؤلسويهالعمرأنتهدم

علىوالثقيلةالكب!وةالأحجارتقذفكانتممنأخوي

سوىهبانيهامنيبقلمحتىفدهرخهاوحصونهاعكاأبراج

ألفععثركنحوالطرنجينهنوقتل.الدينيةالعمائر

أصهزهواالذينوالأسبانالجنويةهنكث!وبالفراوولاذ،وجلى

فىكاشطأقىالأيراجكلتسليمألىوأضووأاصأبرأ

ألىوهنهاالس!،طرأالىبوبهموندأخيعهاثصحبةدتم،جدكد!

ألالتزاماضروؤيرحناألىتعليماتأصدرتأندعدقبرص

رأجع:+المتمرد!نأهرمعالجةفىوأ!رأمهْبالوضوح

.Runciman,op. cit., 0، III, pإ.،المترجم

.!المترجمأعكاشوأرعقوالجنوبةالبنادهَةبين،1(

!قالحصارلأتهنالهوهومعربأعجمىفظوهوألمجانيق21!

2لأ w
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س!فسسعة

شىء.كلتدميروجري.عكاهدينةدأخلحوؤتهم

!هكثيرتتلىوجرىبالأوضالعمائرهنكثيروتسوية

الَاخرالبعضواضطرويزأ.البندتيةهنالقادهين

مابسببصووهدينةالىالأقدأمعلىمشعياللذهاب

قبلىهنتحطمتهثلماتامتدهيرهنعكالمدينةجري

يوافقذلكوكان.والصل!يبيينالمسلمينبينالحربخلال

المسيح.يسعوعسيدناهيلادهن1258عام

أفمانعيرفيالفصل

؟الئتاوجيثىأقىسناتكلهتكأ

ضدانفس!مصللدفاعحصو!مالصلبيوفيأفكدكهف

؟التعاو

واللادعكاهدينةالمطوصلتأنالأخباولبثتها

أحطىهااتجهجيوش)أ!ئلاثةاوسلواالتتاوبأدطبهاألمحيطة

هذهماثعاوفألىوصلواأدطوها.القوبوناتأوضjا

.أقتاولمواجهةا!مهمعهزوأأنأهلهائروحتىالأوض

وحدثت.التتاوهعللأشتباكصفرتفىسوياوأصطفوا

الجانبين.بينوعنيفةقاسيةهعركةوأندلعتالموأجهة

الصليبيينهن!بقولم،الجيشعينهنجميرعددوسقط

منهصئوعوهوالحالىالمدفعمقام!ومسطى!ع!شع!لاأ

أنظر،أهلكهألاشيئاأصابفصاالحبارةعنفذأئفه،الحشب

2ح،018ص،\جى،السابوالمصدر،!صلىأبن

.(المترجم)

وحاثمية،443-444هرقلىصتارغانظرالمفواغزواتحوإ-11(

.لها!نوذاللاتي!نيةالترجمة!ؤوكذلكأ"ْاْ
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636

صى

غير،رأسرعىقلىبيننمماشمالباقىووتع،قليلعددالا

تاكينمدبري!نبعضهموولى،النهايةفىأضهزجموأالتتاوأن

نفسوفى.يستطيعونهاأبعدألىوفاويناهتحته!مكل

سووياناحيةالتتاواوسلهالذىألَاخوالجيش!كانالوقت

لسعيطرةأأ(فاوسمملكةوأخضعانتصرتد،العراق

الشع!رةذأتالمدينةتلكبيغدأدأ2(علىواستولوأ،الشاو

وقتلوا،بهاألمحيطةالأواضىوكل،العظيموالتاريخالرأئعة

أخضعوا؟،المسملمينخلي!فةيسعمىكانإ،(الذىالخليفة

هرتجلوتاريخها!تون،221ص6فصل،12برسانوتورأجع111

العباسيةأالحلافة"فارسبمملكةويقصد.ttrص

.!المترجم)

افدادكزرجرىدرقد،132صالفدأالىمنهنتخباتأنظرأ)2!

.مهـ/6561258عامالخليفةوقتلى

r()645-656/1242-1258باللهالمستعصمهو311!

الدماءصارتحتىررمااربعينبغدأدفىوالنيبالقتلدأموتد

كانهنألاالمفولىأررىمنيسلمولم،الابلكأكبادالأؤقةفى

نهايةْ:النويرىرأجعاقفصيلاتهنلمزيد.اسيرافأخذصغيرأ

القاهرة،عاشورسعيدد.تحقيق،الادبفنونفىألارب

السابقالمصدر:العينى،038-383ص27بر،8591

.أ-73174!

مو!دالعباسأبوزروألىالماشاةهذهسببىالورابنوكسصب

نأهضقدأَبئدادفىواطمعههو!ونكاتباذالعلقمىبنالد-ش

هنبفدادكلالتتارنزلوضدمأ.علوبةخلافةوقيلهء3الأهر

وعادلنفسههنهموتوثقأيهمالعلقحىأبنخرج،الشرقىالجافب

نأوير!دالخلافةلى!يكهو!وأنأةلهوقالالحليفةألى

-لملاقاةالخروجلهمجحىتوأخذ"بكرأدأكنلصمنإبنتهفىوج
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وحمص)3(وحماهأ2(وحلبروودس)1(وأقرفيكليدياآشووسشسسسة

أخرىوأواضى،(الجبلى)ْشيخوأوأضىالعطحةوقيممساوي!ة

وهدي!نهَوأومينيةج!ووجياوألصأضىوهق!اطعاتعديدة

أوأضىتخلولمللصليبيينخاضعةكانتأقى،أفطاكية،ْ

فىمروهااذالتتاوعبثهنالمناطقتلكفىبعيدةأوقريبة

لهمتخضعلمعديدةأواضىضاككانتوأنوهزهوها

وفضةوذهباكئيرةأهوألاأهلهاهنتسلموأبأناك!تفوأ

والفماءأصحابهأكابرهندرجمعالمسعمعصمال!هفخرجهولاكو-

خروجهمبضرورةالأخرىبعدطائفةيوهمالعلقمىأبنلرأخذ

عنهولاكوقتلهمكبيرعددتكاهلىولما.الزوأجعمَدلح!ضور

السابقالمصدر:الوردىابنراجع.بغدادعلوأستولىآخرهم

مخطوطةالجزرىأبنتالريخ:الجزوىأبن2821-285ص2ب

.(المترجم3671-368لحد،مصورة

الفدأأبوراجح،9251و1258عامالانتصارأتهذهحدثت11(

513 r t

(T)13صالفدأأبررأجع،0126عامأ!ديهمدحلبسقطت t

.478صلريخوالعربالمؤرخينمنومنتخبات

حلب.علىألاستيلاءأثركلحماهسلحت131

(t)افرادباقىمعأغتيالهفىالتتاربححوتد،خورانشاهالدينكنهو

الثرعىالوويثمحمدالدينكسأبخهضهريبفىنجحولكنه،أسرته

بالخطرأحسواقدألاحماعيليةجاعةوكان.الاحماجمليةلأهامةله

فأرسلىاوروبادولبهأحعت؟سنواتبعدةذلثقبلىالمغولى

العملهـ!رجوهما96371123عاموفرنساائحلعراألىألاحماعلية

أذنا!لقلمطلبهمسفىالحطرهذأوجهفىالوقىفأجلىهن

603صالئ!اموأحماعهليةالصليب!وذ؟زلدأسامةرأسبع.صماكيهَ

.!المترجم1

صانوتومن؟عندافطاكيةعلىالتنافىاستيلاذكر!دلم"ه،

.444,هرتا!تَتالى،أجع0وها!تون
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637

ع!

وأفماروناصلادىالفصلى

س!احقةصيقالتتاوالم!سلموفي!مكيف

؟ا!بعيوأجبربرهم

كلىودمشق،ومصر)1(بابليوذسلطانالخوفانتاب

السعلطاذوج!زالغزوهذأباخباوحمعوأالذ!نالمسلمين

أوضهفىبعضموتركجيدأتجهيزأالمسملحةت!وافكل

أحدفىالاخلاصأذيظنكانانههنالرنجمعلىلحرأستها

لانزعا!لرنظرأ+)2(النهايةفىذلكغيرلهوثبتأهرأئه

للعرأقالمغولىالغزوحدثأذبعد.قطز!!يبيمأررلن

عنفضلا.الشعامبلادلغزوالفراتنهرعبور!متملغدادوسقوط

مصر.منافجدةالشامصاصبطيوسفالناصراطثطلب

ومصرالبلادعنالمغولخطرأبعاد!س!نىل!أنهتطزورأى

القياميستطيعلاالشخعصيةضعيفصغيرسلطانيحكمها

فأشارراالرأىوذوىالاهرأءفجمع.العدوضدالجهادبوأجب

كلبالقبضفقام.البلادكلسلطاناتحيينهكلبالموأفقةعليه

بالددررواعتقلهالم!ططنةمنوخلعهايبكالمعزبنالمنصورالملك

السابعالسبتيوبمبالسلطنةقطزوبوكعالجبلقلعةفىالسلطانية

أجع:،م9125هـ/نونجمبر657عامالضعدةذىمنعشر

:عاشورفارروممذلك،022صالسابقالمصدر،العينى

ارسلواقدالتتاروكان.(المترجم)38-93صالعم!اقيالمرجع

اله!3،التسليمعنأمتنعتأنووعيدتهديدخطاباتهصرألى

ثمالرسلقتلقطزوقررالأمردأمرأئهْوشاووهمقطزجمعوعن!دئذ

عثدالحطابهذأنص:رأجع.زويلهبابعلىرؤوسهمعل!

.(المترجم)63ص،8جىالأعشىصبح:القلقحعندى

باممسلطانابعدفيماعينالذىبيبرسالدكك!بهالخصود)2(

.(المترجم)بيرسالظاهر
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سنة

بعبووبادوفقدالمتتاليةالتتاوهجماتبسببالسلطالط

أما.دمشمقألىووصلوسورياهصربينالوأتعةالصحراء

وأقفمعهأجتحعواحولهالموجودينألَاخربرنالمسلمون

امرأءمناثمأأنضموهنأهرائهوكباووجالهحولي

فيمافتمثماوودراسلاطينخمسةأصبحواانهموتيلىالمسل!مين

يحاربواأنالصلاييينم!!طلبواأنعلىوأيهمدرأستقربينهم

علىالصليبييهتهعظمووأفق،التتاوأأ(ضدجانبهمالى

الأهرهذأأنرأىالمانيانوترب!أماسبتاويةسيدأدطغيرذلك

الصليبيولطاختإوأنسبقلأنهالصليبيينصاعفىليص

ماعلىيحمافظوذلاأنهموثب!تعديدةمراتالمسحلمين

ظفىعونأنهموثبت،الصليبيينمعاتفاقاتمنيعقدونه

المسلمينهعالصليبيونخاوبولو.المراتهنكثيرفى

منالناجوفييصبحفسموفالتتالىوافنرمالتتاو،ضد

ولاويرلهمهممحع!!مجهدينالحرب!ذهفىالصليبيين

فيكوذ.لم!اجتهمالمععلمونيتقدمأنعندثذيستبعد

حولوألاجنبعهالاسلاهعهالمصادربنالرأىفىاخعلافهناك)11

المصادرفأيهرتهطزمعالتعاوذأمرمنالصاييينهو!

ضدالتحالفقطزعلىعرضوأالذي!همالصليبيينأنألاسلامية

لهوالععمماحالحيادع!!كونجوأأنمنهموطلبشكرهمرلكنهالمفولى

أكرتحاهلوأأفريينالمؤرخينأنشلثول!.ارأض!مببور!ط

ركبةأددىالعلطانأنكذباوأدعوأافعأنهذأفىالمع!لمينكل

و!ورهملكبهائهمأرضاءاالمغولضدالنرنجمعاالحالفد

اق!حاف!ورفضعرضهمتظزالسلطاذرفضعندهاخاصة

ص2:أج!السابقالمصدر،المقر!زى:رأجع.معهم

.(المرَجم)94243-.
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سنة

638

!

!قدالطريقةلربهذه.الأسرالفالوقوعأوالقتلىهصببرهم

حمعوعندها.حيوؤضهمفىاقىالأوأضىكلىالصليبيودط

للسملطالتوألىسلواالرأىهذأأيدواالصلييينبقيةذلك

معالحربمني!تمكنوألنوبأنهم،طلبهتلبيةعنيحتذوودط

للمععملمينيقدهواألتالممكنمنوإنماالتتاوضدالمسعلمين

جميعوتعهد،واللحوموالزادالمؤنهنالمممعاعدأت

بهذاالسلطالتعلموعن!دها.الومحدهذأبأحترأمالصايايين

فلاالأفضلهنأنهوتالوأيهمعلىتماهاوافقهمالعوض

لثوها.قوياجيشمالجثلأنهمعهالصليبيوفييحماوبألا

تجاههباشصؤذوأتهوأسعلىوأتجهصفوفهورتباستعدأذ

أقترببوعندها.صيدأقربمعحعكرينكانوأحيثالتتماو

هنمرأقعهموأتخذواصفوف!منظموأالتتاوه!المسعلمولط

وكان.كبيرهَبشمجاع!ةالتتاووهاجمواالمعركةبدءأجلى

علىنظ!ةوبالقاء.عظيمةبمهاوةيحماوبودنأيضاأقتاو

المعركةكاذتفقدعظيمةدهشعةتثووالمتحاوبينالجمانبين

وأسفرتالجانبينهنالقتلىهنممئيروتس!اقط.ومملةطويل!ة

المعركةاستحرتأذبدالتتاوهزيمةعنالنهايةفىالمعركة

وبلغ.جميعها)1(فىالتتاوأفنرمث!لاثمواقعوفىأيامثلالة

عامسبعمبر8/هـLOAعامهضان25لىأفىيمةهذهحدثت)1(

ومعسانوقيمحهذألىيتفقلموالذىأالفكلادطبقام0126

"8"ءْ!عاشية4443صهرقلتاريمرأجع.!مناهالذىالنص

.اجالوتعين"ا!مافدألأ!طبقاالمعرممةمكاذعلىرطلق

أخباهـالتتارتلام!تطلابفرقتهتقدمقدالبندقدأر!بيبرسوكان
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الفهائةهنيقربهاالثلاثالمعاوكهذهدفالقتلىعددسنة

ولاألادباووورأالتتاوأنسدبالثالثةالمعركةوبعد.تترى

دا!ريوأأنهمالبعضذكر.لهمحدثهاذااحديعرف!

أ1(سيدهمألىالهزبمةهذهخبرنقلوأماوسرعانبعيدمكالت

.التامالهلاكولخثكلكانوألانهمنجدةلهمليرسلى

و!دوأن+الجيشببقيةقطزأالسلطان!لحت!ومناوشتهمصث

ثمالمصلحينعددبقلةالعدوأيهامهوبيبرستقدممنالهدف

بهبرسوتقدم.العدويخنزمفجأةالرئيع!بالجيشاالعلطان!صل

بذلك+يخبرهالسلطانألىوممتبالتتاربطلائحالتقىحتىفعلا

تلكجمالوتعينعندالسلطانوأفاهأنالىيناوشهموأستمر

وكانفلسطينارضمنونابلسبيسانبينالراقعةالصفيرةالبلدة

،التتارمعالأولاللقاءتمحيثالمكانذلكفىاجتمعوأقدالتتار

الىرأسهعنخوزتهفاقىجبهتهضعفقطزرأىالبدأ!ةوفى

المسلمينعزألمفاشتدت!وأسلاماه9صوتهبأعلىوصرخالأرض

جهاتفلاثهنوأحاطهملاتتاركمينااعدقدبيبرسوكاذ

ورلواهزيمةش!رالتتارفاخنرمالخاومنتصفحتىالفجرمنوقاتلهم

.ألادبار

)1(

عندقىتهمفجمعواجدي!دمنثهلهميلموأأنأقتارحاولوقد

المسعلمونوافتصرساتجتهامناضدثانيةمعركةنشعبتحيثبيحعان

الظاهركدعلىبالهزيمةالتتار!هاهنىثالثةوقعةب!ف!أيضا

الىفطارهمأظهيهفىظولهمجمعواقدوجدهمنحدمابيبر!ى

السأبقالمصدو:شامةأكلراجيحالتفصيلاتهنولمزيد.ارمح

5372لوحةالس!ابقالمصدر:الجزرحىأك7020ص

صادقعمدالفارص!الأصلىعنترجمه،التوأرغجاهع:الهمذأفى

ص،0691القاهؤ،أب،أفافىألمجلد،ؤأخروذنشأت

ص،2لط،\بالسابقالمصدوالمقرفىى311-3145

ص،7جى،السابقالمصدو:بردىتنرىأبن،942-432

32صالسابقأ!در:العي!ن!،97-.8 tt 2- tوممذلث

.(المثرجم)51-53صالسابقالمرجععاشووفايد

.(المئرجم)(مأ-1265هـ/654256-663)س!و

،!2
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وأفمانونالثاقالفصلى

السلطانديدهمالمصي!نكملىكيف

؟الس!ءحظهميندبرنالصليبيوفيوطد

المسملموذوحلالتتاومنخاليةالبلادأصبصتعندها

العملىهذاأتمالذىبابليونسلطانووحلىبلاد!مألى

بينهميخماالأصاءتاَهر.مصرالىالخاصةبج!هوده

سيدأاتاهواأنهموتالوا.اَخر)2(سلطاناوعينوأ.وقتلو؟)1(

واتيدتالخربةالمدنجيع!فنصابهالىالامنقطزأعادانبعد)1(

حسدفريسةوقعوالفراتحلبهنالبلادانحاءجمبعفىلهالخدة

ذلثفىالسص!ببويرجع.القاهرةألىعودتهعندهذأفاكتالهبيبرس

تدوكانحلبولايةفىب!يبرسرغبةتحقيقدونحالقدطزأنألى

الدلنبدرفيالدلنعلاءالىواعلاهبوجمدهيففلم،بهاوعده

قيطزعلىوزهلائهبيبرسنفسفىدرال!ضغينةالحعَدذلمحثفاثارلؤلؤ

هطزمودالبكالدلنعزبمعرفهائطاىالدلنفالرسمم!لىمثذ

تطزقتل!ألامرأءمنحماعةبيبرسوحث.السوءلهفاضمر،ا

هـالموأفق658عامالقطدةذىمنعشرألمحعمابعدفانخمالو؟

!مولمزيد.م0126عامديمبرهنوالعمثريتللخاهس

وحضارةبيبرسالظا!ر،سرورالدينجالراجعالتفصيلات

تطز؟ذ،05-أهص،م3891القاهرة،عهدهفى!ر

أصروقدمودودبن!ودوأحمهخوأرزهشاهالد!نجلالأختابن

أ!بكالد!لعزدهشق.فىبيعهوتمالخوأوؤهيةضدالتتارحروبفى

وورعامتديناوكال!مماليكهمقدمةفىواصبيحهصرألىأفتقلىثم

المصدسشامةأبر:وأجعالتفصيلاتصولمزرر+بالضجاعةشسم

ص2!1برالسابقالمصدر:المقريزى،021صاسحابقا

35t،(المترجم)25526-.صالسابقالمصدرالعينى.

بها-!قضىالقفجاتببلادولدانهالمؤرخونوأجمعالندقداوىيرس)2(
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963

!

قتلىالذىنفسهوهوأنفسعهمألامرأءالردكبينمنعليهم

باتفأقمقيدينالص!ليبيودطيعدلمولهذاالسابقالسلطان

السملطأنباغتيالىلأنهالجديدالسلطانهذأمعهدنة

واصنبحتالاتفاقاتكلوالغيتالهدنهَسقط!تالسابق

وأصبح،المممصلمينمعحيربحال!فىالصليبيينبلادكل

القدسألىطحجذهبواالذينأو!ثالمفقودينعدادفى

اسندالذينالمسلمينالإمرأءلأضه!ممتعالقاضمكلومميذلث

اغتيألىنبأحماع!مبمجر؟أبوأبهاأغلقواالمدينةحمايةأليهم

فلم.الأمنعلىللحفاظقويةحاهيةروضعوأالسم!لطان

لموعندئذ.بتصريمالاالخروجأوالدخولىأحدي!كن

هنالحج!صدالمدي!نةدخلواالذينالمسميحيونيتمكن

النهايةفىلهمعحوإن،المدينةداخلىفبقوا،الخروج

هنالرغموعلى.كب!وةخُسائوأصابتهمبأذبالرحيل

وسع!ممابقدوتوجهوافقدبهمأحاطدتأقىألاخطاو

المدنخاصة،للصليبيينالخاضعةالأواضىالىالج!د

عديدةمراتللهجومتعرضواأنبعدالبحركلالمطلة

وهتحلقاتهم.اتبأعهمهنكثيرأففقدوا،الطريقفىوهم

لهاتعرضواالئىوالمضايقاتالهجومهذأأنيرددودتوكانوأ

مجومأثركلالرقيقتجارلاحدبيعأنألىالأودحياتهم!شطرأ=

الاهرأشقراهوتدم1242هـلم064عامالبلادهذهعلىالمفو!

واقامأكلىبالد!نجمالصالحأ!مملول!البندقدأرىالدكعلاء

مقتلبعدهصرسلطةوتولىالصاطمنهاخذهثمخدهتهلف

رأجع،مهـ/6761277طمسفالهح!ىبهاوظلهصزالسلطاذ

.(المترج!)28-32صالحصابرتالمرحع؟صعرولرالدينجما!
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لهمأذذالذىالصىسأهيرأوأهرعلىبناءبالتأكيدكاشتضيعية

منالوغموعلى.طائلةأهوألالهدفعواأنبعدبالخروج

أحممالاطيبلغرفيالمقدسالق!وألىذاهبينكانوأأنهم

شعاهدهموعندها.كبيرةباَلاما!ظلسوءعادوا

كثيرأشعكووألهمحدشتطالتىالمغاهرأتحمدوأالصليبي!ودط

1261عاماذقضىوهكذا.ومجدوهالمسميحيسعوعناسعيك

المسيح.ي!سعوعسيدناهيلافىهن

3!و-في!!لاك!ظطكطفئ!كع-
.ط

++

RU

كلما
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والمرأجعالمصادوالائمة

الأصلية:المصادو:أولا

.(ابوأهيمبنمحمد)الفوأرسالىأبن-

الملكبدأوالوثائق!سمهيكرويخلم،وألاتوأكألاكرأددولةتاريخ

.61وقم،بالرياضالعؤيؤعبد

.(يناللىعزالمدقبالكرمأدالحسم!أبوأالأثيرابن-

.8691بيروت-ج9-التاويخفىالكاهلى

.(المحاسنأبوالدينجمالى)بردىتغرىابن-

.4291القاهرة-ج9-والقاهرةهصرملوكفىالزاهرةالنجوم

بكر(ألىبنابرأهيممحمد)الجزوىابن-

بالقاهرةالعربيةالخطوطاتبمعهدهيكروفيلم،الجزرىأبنظويخ

.أطا55لىقم

،(يوسفالدينكسالمظفرأبو)((سبط"الجوؤىأبن-

.5191آبادحيدر،8جى-الأعياذتاويخفىالزهانعرآة

.(النصيبىالقاسمابنأحوقلىابو-

.2891ليدن-الأوضصووة

.!سالمبنمحمدالدينجمالأوأصلىابن-

.دوتحقيقنعثر4،5جى،أيوببنىأخباوفىأ!روبهفرج

.7391،7791القاهرة،ربيعمححدحسعين

.أعمرالدينحفصابوأالوودىأبنصى

وفعتاحمدتحقيق،ج2البصشر،أخباوفىالختصرتتمة

.0791بيروت،البدوأوى

924
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.(أحماعيلال!فداأبوالدينعم!ادالمؤيطهالملكأالفداأبو-

.أتالريخبدودت)بيروت،ج4صىالبعثعراخباوفىالختصر-

.8591باويص-اللدأنقوينم-

.(الدينشعهاببنضمالأبنأعاعيلىالرحم!عبد)ثمأهةابو-

علىبألذيلىالمعروفوالسمابعالسادسالقرنينوجالترأجم

.4791القاهوة،العطاوعزتتحقيق.الربرضتين

.!العزيخىدبدبنمحمدالشر!)الأدد!سى-

،والَافاقوالمدأينوالجزووالإخطاوالامصاوذكرفىالمحثمتاقنزهة

بالاسكندرية.البلديةلمجتبةخطيةنسعخة

.(الخالقعبدبنالمؤهنعبدالدينصفىأالغدأدى-

محمدعلىوتحقيقنشروالبقاعألامكنةأحماءعلىألاطلاغهراصد

.5491المكعرمةمكة،المالىالمجلد،البجاوى

.(الاندلسىالنباوىيونهابنأالتطيلىباياهين-

.4591،حدأدعزوأالعبرىالأصلعنترجه،بنياهينوحلة

.(أبرأهيمبنأحمدالبركاتطابوأالحنبلى-

،بغداد،وشعيدناظم!يق،أيوببنىمنا!بفىالقلوبشعفاء

91 VA.

.!هوجمىب!أحىبنمحمدمحمدأبوالدينبدلرأالعينى-

الزهانأهسلىتاويخفىالجمسانعقسسد

محمدمحمدد.تحقيق،r(هـ/4816-6641265-0125

.8791القاهرة،ا!ن
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.أاللهعبدأحمدبنعلىبناحمد)القلقشندى-

القاهر!سىج14الانحثما-صناسكةفىالأعشىصح

291.أ-ه139

.(علىبنأحمدالدينتقى)المقريزى-

ألىوالفافىالأولالجزء-الملوكدوللمعرفةالسلوك

،زيادةمصطفىمحمدد.عليهرعلقنشره،مهـ/7411341

39أقاهرة f2-1أ 9 f.

.!الدينمعينابوأخسروناصر-

.4591القاهرة،الخشابيرد.ترجمة-سفرناهه

.!علىبناحمدب!محمدأافسعوى-

،حمدىحافظوتعليقنشر،منكبرلَىالدي!نجلالالسعلطانس!وة

.5391القا!ة

.!الو!ابعبدبنأحمدلادينشسهابأالكنندىأفوير*،-

عبدسعيدفى.تحقيق،27جى-الأدبفنولطفىالأوبنهاية

.1185االقاهرة،عاشعووالفتاح

.!اللهفضلىالدينوشيد)الهمذأفى-

،نشعأتصادقمحمدالفاوسىألاصلىعنترجة،القواويخجامع

ال!قاهرة،أجىافافىألمجلد،الصيادوفؤادهندأوىهوصىمحمد

0691.

شعهابالملقباللهعبدياقوتاللهعبد)ابوالحموىياقوبت-

أ.الدين

.9791برو،ج5،البلدالتمعجم
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لأسجنبية:ادولمصاا:نياثيا

7691.,ons,Londonفينجآtin, ConfeنجAugu-

1853.,sأorier, Parفهحe + rلاrnoul et de Bernar!ت،dحعChroniyu-

1864.,y,Paris"6ع0ح.amilies'd outre mer, ed, Eئمange, LesألائجD-

onquestde,ل!4+ la Terre 'd outre merظracles Empereur et la8!ع،3صالEracl-

I*5ححأ4حول،!لاRecueil des Historiens des Croisades- Historiens

-croisades4؟بمLes Gestes des 0 chiprois, cf. Recueil des Historiens-

01 ،0 II!حولكiولDocuments Arme

,ginalde XIV siecleأ,s Text Orأnt..i ouأJoinville, Jean de, Histoire de Sa-

deظrancais Modern Par .M Nantiiiمon enأcompagne dune traduct!ئا

.1874,ly,Paris(ءWa

هذ!أتأ)أسم!طا!تابلهذأالعربيةالترجةالىوجعنأ

حسن!.ترجض((مصرعلىوحملافحياته،لويعع!:جوأنفيل

.6891القاهرة،حبشى

-8 Lon2اهلأثا,A.Gilles+لألMatthew Paris, English history, translated b-

9188.,don

riaلأnSأrederick II against the Ibelins!تPhilip of Navare, The wars of-

.3591"mbiaبمأهول,andCyprus, translated by J. L. Lamonte

ث!ثف!بر
-4-!م!م!!صلهـ

252

أ!صثآكظفماأ!!ا
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العو!ة:أداجمط:ثالثا

:!الدكتوو)ؤيدزكىأساهة

اسكندوية،الصليبيةالحروبعصرفىالئماموأعاعيليةالصليبيون-

08915

بنىعصرفىألاسلامىالصليبىالصرأعفىودورهمالخوأوؤجمية-

العدد،ألاسكند!لةجاهحة،ألَادأبكليةمجلةمنفصلهأيوبب

.8291لعمعنة03

كليةمجلة،أطّههدينةحوليأوغسطينلقديسا!مياسيةألافكاو-

.8191لسنة92العدد،ألاسكندوييةجامعةالآدأب

:!الدكتولي)غنيمأحمت

.8691الاسكندوية،الوسطىالعصووفىالتحافطؤوأج-

:أالدكتووأالشميالىالدينجال

،"والمملوكىالأيولمطال!رأدن))الاسلاهية!رتاويخ-

1الاسكن!دوية 9 6 V.

:!الدكتوو)يوسفنسيمجوؤ!

.7191ألاسكندوية،الشيامبلادعلىالصليبىإلعدواذ-

.9691ألاسكندوية،!رعلىالصليبىألمحدواذ-

حمدىحأفظ-

+9491القاه!قي،والمغولىالخوأوؤهيةالدولة

ة!الدكتووأويعمحمدحسمين

.8391القاهرة،أ!زفطيةالدولدتاويخفىدرأسات-

3ء2
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ةأالدكتوو)عاشووالفتاحعبدسعيد

.8291القاهرة-ج2،الصليبيةالحركة-

تاويخ.بدونالقاهرة،والشاممصرفىوالمماليكالايوبيون-

.1أ-639669القاهرة،ج2،الوسطىأوووبا"العصوو-

:(الدممتوو1عاشووحمادفايد

المحلوكيةالدولةفىوالمغولالممالكبينالسياسميةالعلاقات-

591القاهرة-الأولى v.

:!الدكضووأسرووالدكجالمحمد

.3891القاهرة،عصرهفىمصروحضاوةبيبرسالظاهر-

!الدكقوو)عمرانسعيدمحمود-

.8591الاسكندوية،الخماهسةالصليبيةالحملة

!!!ثعس!ثط!كأعلأك!

++++

cot
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الاجنبية:الموأجح:وأبعا

,5Attwater؟ول1فى7+؟ ,.D Saints, Lond-

.4335 lول04ول"!-!Banister, ,.3 A survey of the holy land Geagrrap " y-

5791,a,cambridgeأBrowne, A Literary history of Pers-

-auBathiنجNouvelles Recherches sur les Ismaelien3"لأه.حح.ولDefreme-

50.)ة5-7. )pp1؟,JournalAsiatique, Se series, .t v."ئمحrieلأniens de S

0391.,Fedden,,.R Crusaders Castels, London-
4891.,Grousse#,,.R Histoire de Croisades, 3 vols, Paris-

.cf4"+أtre des Assassins au temps de salaآGuyard, M،0 un grand Ma

(.948-314.JournalAsiatique, 7 series, .t IX,1877 (pp

,stoiredu commerce de leant au mover age, 2 cols, Parisأ.*اأأ،Heydا

1R؟5-1؟86.

9091.,hurch,LondonشاJackson, History of the christian

،0191,King,,.E sThe Kinghts Hospitallers in the holy land, London

,roisadesنج5ا.887 Pari؟ج)!أLacroix, .P Lachevalerie et

3191.,rusades,LondonعخLamb8،.1)Thأ
Michaud, ,.M History of the Crusades, translated from the original by

W.أn،.32؟ا Robson, 3 vols, Londo

"ملMorgan"ولا.

esأdلاoutremer, stأحط.,ontinuationof William of TyreشاThe Rothelin-

.in the history of the Crusading ، ingdom of Jerusalem, 8291 (PP

(4925-244

8391.,leof Ernoul, LondonظChroni-
.6691,astlesof the Crusaders, Londonخ،.Muller,W

.Prawer, J

09791,alem8 2 vols, ParisنجH istoire du Royaume Latin de Jeru-

5أص!edح،rآهنجغ؟ de 'I architecteure MilitaلمMonumen؟Rey, ,.G Etude ser le

enنج,.1871 Syrie et daps file de chypre5 Pari

9791.,alem,Oxfordنجchard, ,.J The Latin Kingdom, in Jeru"أ

91,ondonأهنج8ضاade5. 3vخملاظA History of the,.5كماRunciman

9791.,Londonهـأhأ)كاههحRussel, ,.B History of Western Ph

+95918,3 vols, Philadelphia5نج )ed), A History of the Crusade.!+ولoحث!،أ

0*71,t,، Londonصما!نجin theنجr4ءaنجThe Cni.لم*هـ,Stevenson

tine)حJudeةأأPثةمأ،11؟6ل!" ci5!)ه!أحتج,Ufgypteاص,yrieغTaylor, La

1291.1,(. ondonلا!ئجاولأعof0 Jerلاorخأ0""،7حعالأ\,Watson

002
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+؟-مىص!ت،،

-ثر؟و-؟هـط،هـممي!أ+ول

ب!كامغب!؟أهممأأأ!أ)+

6+صبم،11ثئخىلأفئ!!،1

ثرأ!ثر!صثر،

صضوطس!صيس؟
+هـ-ظ،و-77

-جميم
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عامفهربر

أجمووت)هيناء(

ترأكلأا

116;VV . 1 7 ! ، 1 71 ، 'V V1.أ AV ، 1 8 4 ، 1 81 ، 1 80 ، OVA

291،391،591،691

بلهلأسبتاا

13،05،1 71 ، 1 5 9 ، 1 3 3 ، 10 8 ، 15 7 ، 9 9 ، 9 8 ، 86 ، 7 r

271.2 3 5 ، 2 3 3 ، ? 3 3 ، 2 2 9 . 2 2 7 ، 21 7 ، 21 4 ، Wv

142،342

وبئلإسكندا

82،651،!أ

سس!الأثرف

25

الأيربيون

33

أوهينيا

طناحأ!م

25 Y
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أ!اهيه

لإفعأبلاكس

121،122،123

ال!فس!تاى

145،146،5147

المانيا

،هـأ06،66،71،73،86،89،121،122،123،133،9

171،172،213،217،226،5241 ، 2 r،24!س.

أنجلتش

24،37،4"،66،71،011،226 ، 235 ، 127 ، V A-

نكوكهأ

641،841

نطاكييةأ

065،301،2 45 ، 2 3 5 ، 2 3 4 ، 21 50 ، 21 4 ، \ To

!ا؟الباأأفالثأفىسفت

32،48،94،05

أبابا!)الىأبحأفىسنت

22،012،213،226

اوعسطين

61،141،144

أ!كن

258
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)ب!

بابليسون
51،08،001 ، 87 ، 83 ، 82 ُV III7156؟ ، 133 ، 158 ،1s.،

416،168،702،217،242،246

(فىىصنت)باو

65،8!،88،29،39،59،69،011،153

بابل!س

138،913

أفعمومبحو

22،I tأ

برلتانى

65،72A 5 ، 78 ، 76 c،

موكايربط!ير

65،67

أدنجسك

92،36،354146

لسادسابوهيمند

Yro

قفىو1طلبروجوا

56،39،901،111،552

المقدش!ت

،47،48،94،56،95ط23،27،31.32،36،37

06،98،701،111،26216 ، 502 ، 202 ، 502 ! 891 ، 912 ، v،

218،234،328،231،235.

925
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لحمبيت

123

بيووت

135،014

بيؤنط

53،45،157،102،202،CTr ?c'1T

بيسان

542

فىوتيو

401

برشكابعر

321

أت!

التتاو

04،43 9 ، '1 rA ، r 4 ، 1 4 9 ، 1 4 A ، 1 47 ، \ 46 ، 1 4 ! ، 1 Vلآ

2،246!ا2،422،432،442،5!ا542،1

تنيع!

24،416،516،166،816،017،317،291

ن!ثعاهدوا

25،481-،861،002،202،302،912

لولرن

922

012
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ترس!كانيا

913

طوولإهبراا1ولش!لاسكاثيودو،

32

أث

أوأبعثيبوب

،'2،913طا،22 72 ، 71 ، 68 ، 65 ، r9 ، 35 ، r

!أج

(!ؤوخلىجركلوأد!

البابا!)التاسعجريجووى

63،64،71،112،911

جرايفون

خrس)برأنفعلى

1،24!ا،.!ا،22،26

(حأحاوم

أ!ثعي!ثععهه

04،56،57،214

حلدب

،921,022،223'217،218'214،216،.فى.33

حمساه

024
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!!سص

،2،128،131،132!ط

ل!وأواساحمنا

52،73،143

245

)خ(

فىاوويةأ

3،53،421!ا،12،13،23

6 ، vrt ، 1 3 2 ، vn\طا

،أبم،126،712،128،912،

fl)

برج)اوفىفى

96،07،1

الداويها

1،05،86،99،701،801،176!ا،13 ، vv ، 915 ، 1 r r،

717،917،217،7241 ، 2 35 ، 2 3 3 ، re

شعقفى

38،23 ، 6! ، o1 ، 4 3 ، t74،75،76،97،301،؟،

401،501،61،8

922،322،332،422،243

دمهماط

25،35،36،38،93،42،47،52،79،701،431،

414،1526 ، 155!c157،81516،أ 5 ، 164 ، 161 ، 915 c،

816،186،187،091،291،!91،691،991،002،252،

302،!02،702،825،902،212،322،.12،246
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)و!

كووفيلفىوق)وتثعاود

24،93،011،111،112

اوثماأكونتأووبرت

42،141،144،016،174،176،1AA،أطا ، WA ، WV،

502

لرللان

17،54

ووها

48،67،71،114،117،911،213.، 157 ، 913 ، Vc،

215،226

الوون

!ياأ!ا

نياسسود

68

الرمسلاجقة

سماسون

27،65،78،791،891.226،227

ظؤالدكسهف

16

263
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)يق!

داكلشاولط

791،911ط14!ا،أ1!ا

العف!ام

،34

ثعاهبانيا

65،71،72،931،226

أوفينفعقطه

يوفيوفتا!اانظر)31،38

الجبلىثعيخ

2!،36،83،214.024

أص!

أسطعيلا!اع

،8 n

ا!بالديننجعمالصاع

13،34،380701،154،168،916

صفودلة

301،127

صعقليه

68،17

الكف!صلاخ

92،48،94،55،45
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الصليبيوفي

21،23،31،32،33،43،35،36،4 A ، 4 7 ، 42 ، 41 ، ،8r

!6،1.،61،67،96،،07،71،72482 ، .A 77، 76، cY،

،83،85001 9°, 9 ، 89 ، 79 ، 59 ، 49 ، 19 ، 09 98، AAA cAV،

101،201،301،155،61،701،801،901،011،111،112،123،

،131،132،133،134،135،136،913،ب!712،128،912،1

014،1915 ، 158 ، 157 ، 155 ، 153 ، 015 ، 1 i 6 ، 144 ، 1 t 2 ، 1 t،

161،162،166،167،916،178 c W 5 ، 174 ، 173 ، 172 ، Wii،

181402 ، 491 ، 391 ، 191 ، .!1 ، 918 ، 18 8 ، 187 ، 185 ، 182 c،

502،26،257،258،021،211،212،213،214،217،221 ، ' flA،

،2،231،232بم،222،223،224،225،226،227،228،922

238،024،243،244،246،248،س!233،72 ، c tv

ععيددأ

154،501،16،244

!أط

طبولسسة

31.27

طوالجص

301،214

ووسالظاكل

36،244،245

)ظ(

265
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)ع(

الدينسييفالعادلى

32،05،51,53،5400.،65

العوأق

923

عسسسقلان

،31151\،00179،39،98،cAAW/?84،. Ar75،74،I'c،

16،701،901،133،134،22 A

36،37،93،48،68،6!،71،72،88،151،301،

115،226 ، 217 ، 215 ، 'r r ، 021 ، 925 ، 702 ، 26 ، vrr،

235،237،238،241

المعظم(1عي!عى

3ح47

(L)

ع!ز؟

32،34،93،16 ، 9 A ، 19 ، 09 ، 8 9 ، AA ، AV ، At،

801،1310.228

()J

لادأس

فاوممه

93؟،147
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الدينفخو

916،991

الفداويه

57

الثالقنرفىدلك

92 ، 2 V c 26 ، 25 ، 2 r،32،36،37،862،بم ، 06 c 47 ، 04 ، TA،

64،66،67،96،71،112،116،117،118،911،012،\'\،22V،

002،202،215

أف!يبم

6،702!ا،7!ا،22،23،33،34،35،38

نرن!عسا

22،24،27،37.45،64،6!،66157 ، 72 ، 71 ، 068 ، 67 c،

901،011،117،8014 ، 913 c vrv ، 136 ، !13 c vcv ، 1 V،أأطا،

212 ، 021 ، 902 ، 255 ، 178 ، 1 73 ، 915 ، \ tA ، \ t 7 ، \ 1t ، 14 o،

213،226 ، 225 ، 2 W

الفرنسعسسكان

201،113،915 ، f11

فلسطن

222،245

نانتيو"دىفي

86،69،001،901،بم

1926
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()J

تجرض

135،141،145،163،502،آ8

القدلر

،7،52،06،96،71،126،127،128،202،215،922،

!ا72،82!ا،231

قطععز

245،246

تيحعابلة

222،223،024

(ك)

محمدهلىال!ط

36،38،52،255،202،بم،23

الكوك

153،912

ابابا!أالرأب!ط!عتين

911

كل!سفت

6،56!ا

ممووسسيكا

68

سيوثورلى

66،76
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الوابع!نرأد

115،122،236

كعسسوك

147

لى(أ

لإهبرت

الوأبحلوسر

71

أقاسعلهس!

23،24،25،26.33،41لح22 ، 04 . 93 ، 38 crv ، 36 cro،

42،43،7arc ، 002 ، 991 ، 691 ، 918 ، 917 ، 147 ، '&\ ، \&' ، 1 r،

213،225،rn

ياسولى

ليولط

12،014لأ،012

هاوسعالا

هاسون

أمأ
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ألمحلهبرأهالرت

161

هصو

21،243 ، 04 ، 93 ، 38 ، 37 36، 35. 33. ، 2 o ، 24 ، cr t i،

،81،8298،79،915،126،131،134،147،36 ، fo157،ةأ،

16!،921 ، 218 ، 217 ، 216 ، 211 ، 702 ، 102 ، 002 ، 991 ، 1 89 ، V A،

2214223،224،227،246 ، 243 ، 242 ، 2 rr

هكسة

بمأ،54،95،06

المماليك

23،33،35،36،93،14

لمينصووةا

!31 9 9 c 1 9 4 ، 1 8 5 c 1 7 8 ، 1 6 8 ، 1 6 5 ، 1 6 4 c 41 c

)ن

بلع!نا

521

فىأوفىالناص

912

روسفالناصر

33،224

نالماو

301 ، 99 ، 79 ، 39 ، 87 ، 86 ، 72 ، V1 ، 68 ، 64 c 3 V،

701،801،901،111،939.226

027
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أفسا

فيقوسيا

145

الفاكهنرى

24،122،213

أ!إبعهنر!ى

صلإكسو

!فكأ

122،213،226

هيركاييه

137

(هـ)

(J)

الصووىويم

،54

أى،يافسا

23،72،75،76،85،29،39،215،225،227،228،

2،231،332،233بم،923

فاثانرصالرحنا

32
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2288/98الإيدأعرقم

الطباعاالدتاهركز

كلجأسبو-الدقاثاوع42

2395195ل!ن
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